ી વાુધા Ð આ દ શંકરાચાય (ટકા Ð ીમુરામ શમા)

િમો,
હવે આપણે ધીર$ ધીર$ વેદાંતના થોડા સં*કારો +ા,ત કર - ૂા છએ. આ દ શંકરાચાય 2ૃત ી વાુધા 4ુ ં
વાચન તેનો અથ તથા ી મુરામ શમા6ની ટકાનો 7મે 7મે અ8યાસ કર9ુ.ં :ાન ઉતાવળે +ા,ત ન થાય.
+ા,ત કર$ લ :ાન મનનથી પચે અને પછ િન દ>યાસનથી આપણાં *વભાવમાં એક@ુપ થાય Aયાં ુધી ધીરજ
ધરવી જ@ુર હોય છે . ી વાુધામાં 2ુલ ૪૩ Eલોક છે .
મંગલાચરણ ને Gંથની +િત:ા
દોહરો
HIઈશ4ુ ં >યાન ધર,
ધર, વંદ સદKુ@ુ-પાય;
પાય;
ટકા વાુધા તણી,
ર--Oગરા લખાય.
તણી, KુNર
લખાય.
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આ નામ@ુપાAમક જગત નામનો કાદવ આAમાને લાગેલો +તીત થાય છે તે મહાવાQપ પરમ પિવ જલ વડ$
ધોઈ નાખવા યોRય છે . પદાથ4 ુ ં :ાન વાાથન
 ા :ાન4ુ ં કારણ છે , માટ$ +થમ પદાથ4 ુ ં :ાન +ા,ત કરSું
જોઈએ. તAવમિસ (તે HI T ુ ં છે ) આ મહાવામાં Aવં (T)ુ ં એSુ ં U પદ છે તેના અથને ભગવાન ભાVયકાર +થમ
પાંચ Eલોકો વડ$ જણાવે છે .

તેમાં +થમ Eલોક વડ$ WૃEયનો ને WૃVટાનો િવવેક કર$ છે .
@ુ પ ં Wૃ Eયં લોચનં Wૃ ક તત Wૃ Eયં Wૃ Vટ માનસમ |
ૃYય:: સા[ી Wૃગેવ ન T ુ WૃEયતે || ૧ ||
WૃEયા ધીS ૃYય
Eલોકાથ:
@ુપ WૃEય ને ને WૃVટા,
તે WૃEય ને મન WૃVટા,
]ુ^_ની S ૃિYઓ WૃEયને સા[ી WૃVટા,
તે સા[ી WૃEય થતો નથી.
ટકા:
ટકા:
લીaુ,ં રાT,ુ ં ધોbં, પીbં, કાbં, લાં],ુ ં cું2ુ ને પહોbં ઈAયા દ Qપોને તે Qપોવાળ સવ * ૂળ વ*Tુઓ WૃEય છે , ને તે
WૃEયની અપે[ાએ નેો WૃVટા છે .
ુ જોઈ શકતાં નથી, હમણાં મારાં નેો4ુ ં સામdય ઘટવા માંડfું છે , ને આગળ મારાં
હમણાં મારા નેો Wૂ રની વ*Tઓ
નેોમાં બhુ ુiમ વ*T ુઓ જોવા4ુ ં સામdય હT,ુ આમ નેોની j*થિતનો િવચાર કરવામાં આવે છે Aયાર$ નેો WૃVટા
મટને WૃEય થઈ kય છે , ને તે નેો4ુ ં WૃVટા મન છે એમ નl થાય છે .
આ મનને વા mત:કરણને, તેની S ૃિYઓના ઉદયને તથા અ*તને અને તેના 9ુભા9ુભ વેગને kણનારો અnય કોઈ
છે એમ જણાય છે . આને જ વા*તિવક WૃVટા અથવા સા[ી કહ$વામાં આવે છે .
આ સા[ીની અપે[ાએ mત:કરણની S ૃિYઓ U આગળ WૃVટQપ ગણાતી હતી તે હવે WૃEયપણાને પામે છે . આ
સા[ી mિતમ-છે વટનો-WૃVટા છે , તે કોઈનો WૃVય થતો નથી. આ WૃVટાનો જો બીજો WૃVટા માનવામાં આવે તો
અનવ*થા દોષની +ાિ+ થાય છે .
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નીલા દ અનેક +કારના Qપો છતાં તેને જોના@ું ને એક +કાર4ુ ં છે તેમ +િતપાદન કર$ છે :ત: |
નીલપીત* ૂલ ૂiમp*વદઘા દભેદત:
નાનાિવધાિન @ુપાOણ પEયેqલોચનમેકધા || ૨ ||
Eલોકાથ:
નીલ, પીત, * ૂલ, ુiમ, p*વ ને દઘા દના ભેદથી નાના +કારનાં Qપોને એક +કાર4ુ ં ને sુએ છે .
ટકા:
ટકા:
વાદળ, પીbં, રાT,ું લીaુ,ં ધોbં, કાbં, kંબSુ,ં ચળકાટવાbં, ચળકાટર હત, ktુ,ં ઝીvુ,ં cૂં2ું, લાં],ુ ં વાં2ું ને ગોળ
આ દ અનેક +કારનાં પર*પર wયOભચાર Qપો જોT ુ ં છતાં લોચન એક +કાર4ુ ં જ રહ$ છે , wયOભચાર પામT ું નથી.
Qપો અનેક +કારનાં ને એકબીkથી િવપરત છે તે WૃEય છે , અને તે WૃEયની અપે[ાએ ને તે સવ Qપો4ુ ં WૃVટા
છે .

3

http://bhajanamrutwani.wordpress.com

ી વાુધા Ð આ દ શંકરાચાય (ટકા Ð ીમુરામ શમા)

બhુ WૃEયોના WૃVટાપણા વડ$ નl કર$ લા એક ને4ુ ં પણ mિતમ WૃVટાપvુ ં નથી, ક$મ ક$ તે4 ુ ં પણ એકQપપvું રહ$T ું
નથી, તેથી ને પણ WૃEય જ છે . એ નેા દ4ુ ં WૃVટા મન છે તેમ નીચેના Eલોકથી જણાવે છે :આn>યમાn>યપc
આn>યમા
n>યપcુAવેx ુ નેધમyVવનેકધા |
qપયnમન:: ોAવગાદૌ
સંકqપયnમન
ોAવગાદૌ યો{યતાિમિત || ૩ ||
Eલોકાથ :
mધપvુ,ં મંદપvુ ં ને પcુપvુ ં એવા અનેક +કારના નેના ધમ|ની કqપના કરT ુ ં છT ુ ં મન WૃVટા છે . ો ને Aવચા
આ દમાં આ +માણે યોજના કરવી.
ટકા :
જો ક$ એક }ુ@ુષમાં એક જ નેે~nય છે તો પણ તે એકQપવાbં નથી, અનેક Qપ વાbં છે . mધપvુ,ં મંદપvુ ં ને
સાર રતે કામ કરવાની યોRયતાવાળાપvુ,ં તેમ તેની અવ*થાના ભેદ વડ$ તે4 ુ ં િવકારપvુ ં જણાય છે .
U િવકાર હોય તેમા પોતાના િવકાર4ુ ં WૃVટાપvુ ં સંભવT ુ ં નથી, તે4 ું WૃVટાપvુ ં કોઈ અnયમાં સંભવે છે .
નેના WૃVટાનો િવચાર કરતાં mત:કરણમાં તે4 ુ ં WૃVટાપvુ ં છે તેમ િસ_ થાય છે .
mધપvુ,ં મંદપvુ ં ને યથાયોRયપvુ ં એવા નેના અનેક wયOભચાર ધમ|માં ને4ું mધપvુ,ં તે4 ુ ં મંદપvુ ં ને તે4 ું
િનદ|ષપvુ ં તેમ અનેક +કાર$ તેના સંબધમાં સંકqપ કરT ુ ં છT ુ ં mત:કરણ તેના WૃVટાપણાને પામે છે .
mત:કરણ Uમ ને4ું WૃVટા છે તેમ તે ો ને Aવચા આ દ અnય  યો4ુ ં પણ WૃVટા છે તેમ kણSુ.ં
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હવે નેા દની પેઠ$ મન પણ અnય4ુ ં WૃEય છે તેમ જણાવે છે :કામ:
કામ: સંકqપસંદ$હૌ _ા_ે
_ા_ે  ૃતીતર$ |
pધભ રAયેવમાદન ભાસયAયેકધા OચિY:
OચિY: || ૪ ||
Eલોકાથ:
ઈછા, સંકqપ, સંશય, _ા, અ_ા, ધીરજ, અધીરજ, લોકલ k, િનય ને ભય ઈAયા દને એક +કાર4ુ ં ચેતન
+કાશે છે .
ટકા:
ટકા:
+ાOણપદાથની +ા,તની ઈછા,
પદાથ|માં રમણીયપણાની કqપના,
સંશય Ð બે િવ@ુ_ કોટને િવષય કરનાર mત:કરણની S ૃિY,
શાા દમાં +માણપણાના િનયવાળ S ૃિY,
શાા દમાં +માણપણાના િનય િવનાની S ૃિY,
ધૈય Ð ]ુ^_ને [ોભર હત રાખવા4ુ ં બલ, અધૈય,
અયોRય કમમાં લોકલ k,
કોઈ પણ િવષયના િનયવાળ S ૃિY,
ભય, 7ોધ, લોભ, મોહ, મદા દ
અનેક +કારની S ૃિYઓવાળા mત:કરણને સવદા એકQપે રહ$ના@ું અવ*થાંતર િવના4ુ ં ને ધમાતર િવના4ું ચેતન
+કાશે છે .
તે ચેતનને +કાશનારો અnય કોઈ પદાથ નથી.
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mત:કરણા દની સવ અવ*થાઓના સાO[Qપ ચેતન4ુ ં અિવકારપvુ ં િસ_ કરતા છતા તે4 ુ ં એકQપપvું અને સવના
+કાશકપણા વડ$ તથા સવ અwયOભચારપણા વડ$ અ^તીયપvુ ં +િતપાદન કર$ છે :નોદ$ િત ના*તમેAયેષા ન S ૃ^_ યાિત ન [યમ |
િવભાAયથાnયાિન
થાnયાિન ભાસયેAસાધનં િવના || ૫ ||
*વયં િવભાAય
Eલોકાથ:
આ ચેતન જnમT ુ ં નથી, િવનાશ પામT ુ ં નથી, S ૃ^_ને પામT ુ ં નથી ને [ીણતાને પામT ુ ં નથી; તે પોતે પોતાની મેળે
+કાશે છે , તથા અnયોને સાધન િવના +કાશે છે .
ટકા:
ટકા:
આ િનરવયવ ચેતન સવના સાO[Qપપણા વડ$ સવw યાપક છતાં પણ તે
કોઈ િનિમYથી ઉAપ થT ુ ં નથી,
ું તે િવનાશ પામT ુ ં નથી,
કોઈ પણ હ$Tથી
કોઈ સામGી વડ$ તે S ૃ^_ને પામT ુ ં નથી,
કોઈ પણ િનિમYથી તે ઘટT ુ ં નથી,
તે અnય પ રણામને પામT ુ ં નથી,
અને તે ઉAપ થવાની યોRયતાવાbં પણ નથી.
આવી રતે છ ભાવિવકારોથી ર હત છે . આ ચેતન પોતે પોતાથી +કાશે છે , અને અસંગ ને અિવકાર રહ કોઈ પણ
સાધનિવના ઉપર કહ$લા સવ િવકારવાળા પદાથ|ને તથા અnયોને +કાશે છે .
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kGદા દ અવ*થાઓ mત:કરણની છે , અસંગ ને અિવકાર આAમાની તે નથી તેમ +િતપાદન કર$ છે :
Oચછાયાવેશતો ]ુ_ૌ ભાનં ધી*T ુ ^ધા j*થતા |
એકાહં2ૃિતરnયા *યાદnત:
*યાદnત:કરણ@ુિપણી || ૬ ||
Eલોકાથ:
ચેતનના આભાસના +વેશથી ]ુ^_માં આAમા4ુ ં ભાન થાય છે . તે ]ુ^_ બે +કાર$ j*થત છે , એક અહંકારQપ ને બી6
મનોQપ છે .
ટકા:
ટકા:
+AયગાAમ*વQપના આભાસનો mત:કરણમાં +વેશ થાય છે , તેથી આAમા4ુ ં િવશેષ ભાન થાય છે .
OચદાAમા *વQપથી +કાશકપણા વડ$ પોતે સવદા ભાસમાન છતાં પણ પોતાના િનિવશેષપણાથી િવશેષ ભાસમાન
થતો નથી.
તે OચદાAમામાં કqપત અના દ અિનવચનીય અ:ાન {યાર$ કમથી ઉઠ$લી વાસનાથી mત:કરણને આકાર$ થાય છે
Aયાર$ તેમાં +કાશકપણા વડ$ અ4ુગત OચદાAમા mત:કરણને આકાર$ +તીત થાય છે . આ વેળા mત:કરણના ને
આAમાના એકપણાની +તીિતથી તે િવશેષ વડ$ આAમા સિવશેષ ભાસે છે .
U mત:કરણમાં આAમા4ુ ં એવી રતે ભાન થાય છે તે mત:કરણ બે +કાર$ j*થત છે , એક અહંકારQપે ને અnય
મનોQપે.
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ચેતનQપ આAમાના ને જડQપ ]ુ^_ના એકપણાની ાંિત કહ તેને WૃVટાંતવડ$ *પVટ કર$ છે :ત,તાય:: િપડવnમતં |
છાયાહંકારયોર  ં ત,તાય
તદહંકારતાદાAયાદ$ હેતનતાિમયાત || ૭ ||
Eલોકાથ:
આભાસ4ુ ં અને અહંકાર4ુ ં એકપvુ ં તપેલા લોઢાના ગોળાના USુ ં માનેa ું છે . તે સાભાસ અહંકારની સાથેના
એકપણાના મથી દ$ હ ચેતનપણાને પામેલો જણાય છે .
ટકા:
ટકા:
Uમ અjRનના wયા,તપણાવડ$ લોઢાનો ગોળો અjRનપણાને પામેલો જણાય છે તેમ આAમચૈતnયના wયા,તપણા વડ$
અહંકાર ચેતનપણાને પામેલો જણાય છે .
એવી રતે Oલગશરરમાં આAમાના આભાસથી આAમામાં કતાપણાનો તથા ભોતાપણાનો wયવહાર +S ૃY થાય છે .
*ુલશરરમાં આભાસવાળા Oલગશરર4ુ ં સં7મણ થવાથી * ૂલશરર પણ ચેતનુતપણાના wયવહારને યોRય
થાય છે .

8

http://bhajanamrutwani.wordpress.com

ી વાુધા Ð આ દ શંકરાચાય (ટકા Ð ીમુરામ શમા)

હવે કહ$લા અહંકારના એકપણાને િવષયના ભેદવડ$ િવભાગ કરને +િતપાદન કર$ છે :અહંકાર*ય તાદાAયં Oચછાયાદ$ હસાO[Oભ:
સાO[Oભ: |
સહજ ં કમજ ં Hાjnતજnયં ચ િિવધં 7માત || ૮ ||
Eલોકાથ:
Oચદાભાસ, * ૂલશરર ને સા[ીની સાથે અહંકાર4ુ ં એકપvુ ં સહજ, કમજ ને મજ તેમ 7મથી ણ +કાર4ું છે .
ટકા:
ટકા:
Oચદાભાસની સાથે અહંકાર4ુ ં એકપvુ ં સહજ એટલે ઉA,તિત િવિશVટ છે , - Oચદાભાસની +તીિત અહંકારની
ઉAપિતની સાથે જ છે , તેથી hુ ં kvુ ં ં એવો અ4ુભવ થાય છે .
*ુલશરરની સાથે અહંકાર4ુ ં એકપvુ ં } ૂવના ધમાધમથી ઉપUaું છે . તેથી hુ ં મ4ુVય ં એવો અ4ુભવ થાય છે .
સા[ીની સાથે અહંકાર4ુ ં એકપvુ ં મમાથી િસ_ છે , તેથી hુ ં -ુ ં એવો અ4ુભવ થાય છે .
એવી રતે અહંકાર4ુ ં િિવધપvુ ં છે .

ૃિY:: સહજ*ય T ુ |
jnધનો:: સતોનાj*ત િનS ૃિY
સંબjnધનો

9

http://bhajanamrutwani.wordpress.com

ી વાુધા Ð આ દ શંકરાચાય (ટકા Ð ીમુરામ શમા)

ુ ને 7મ} ૂવક +િતપાદન
હવે કહ$લા અહંકારના Oચદાભાસા દની સાથેના એકપણાની +તીિતઓની િનS ૃિYના હ$Tઓ
કર$ છે :કમ[યાA+બોધાચ િનવતyતે 7માWુભે || ૯ ||
Eલોકાથ:
અહંકારની અને Oચદાભાસની િવમાનદશામાં તેમના સહજ એકપણાની િનS ૃિY થતી નથી. કમન
 ા [યથી ને
:ાનથી 7મથી બંને િનS ૃY થાય.
ટકા:
ટકા:
Uમ ઊઘાડ જગામાં રહ$લા ઊઘાડા જલપામાં આકાશમાં રહ$લા  ૂય4 ુ ં +િતOબબ તે જલપાની j*થિત ુધી પડ$
છે , ને જલપાની િનS ૃિY સાથે તેમાં +તીત થતાં +િતOબબની પણ િનS ૃિY થાય છે , તેમ અહંકારનો સદભાવ હોય
Aયાં ુધી તેમાં ચેતન4ુ ં +િતOબબ પડ$ છે , ને અહંકારની િનS ૃિY થયે તેમાં +તીત થતા ચેતનના +િતOબબની
િનS ૃિY થાય છે , અથાત Oચદાભાસમાં અહંકારના મની િનS ૃિY અહંકારની િનS ૃિYથી થાય છે .
દ$ હનો આરં ભ કરનારા કમ|નો [ય થવાથી શરરની સાથેના અહંકાર મની િનS ૃિY થાય છે , ને :ાન થવાથી
સા[ીની સાથેના અહંકાર મની િનS ૃિY થાય છે .
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આAમામાં mત:કરણની ણ અવ*થાની +તીિત તથા તે4 ુ ં સંસારપvુ ં અહંકારની સાથેના અ>યાસે કર$ a ું છે તેમ
+િતપાદન કરવાનો આરં ભ કર$ છે :
ન:: |
અહંકારલયે ુ,તૌ ભવેદ$હોોS,યચે
,યચેતન
અહંકારિવકાસાધ: *વ,ન:
*વ,ન: સવ*T ુ kગર:
kગર: || ૧૦ ||
Eલોકાથ:
ુxુ ,તમાં અહંકારનો લય થવાથી શરર જડ USુ ં જ થાય છે . અહંકારના અધા િવકાસથી ઉપUaું *વ,ન છે , ને
સવ અહંકારના િવકાસથી થયેલી તે kGદ અવ*થા છે .
ટકા:
ટકા:
+ાણીઓના mત:કરણની ુxુ ,ત અવ*થામાં અહંકારનો તેના ઉપાદાનકારણ અ:ાનમાં લય થવાથી +ાણીઓનાં
શરરો ઘટા દ જડ પદાથના Uવા +િતત થાય છે .
એ અહંકાર અધkGત થાય છે Aયાર$ +ાણીને *વ,નાવ*થાનો અ4ુભવ થાય છે .
{યાર$ એ અહંકાર સં} ૂણ kGત થાય છે Aયાર$ +ાણીને kGદવ*થાનો અ4ુભવ થાય છે .
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*વ,ન અને kGત ક$વી રતે અહંકારના કાયQપ છે તે કહ$ છે :
mત:
mત:કરણS ૃિY*T ુ OચિYછાયૈમાગતા |
વાસના:
વાસના: કqપયેA*વ,ને બોધેS[ૈિવષયાન બ હ:
હ: || ૧૧ ||
Eલોકાથ
Eલોકાથ:
+િસ_ mત:કરણની S ૃિY ચૈતnયના આભાસની સાથે એકપણાને પામી *વ,નમાં વાસનાઓને અ4ુભવે છે , ને
kGતમાં  યો વડ$ બહારના િવષયોને અ4ુભવે છે .
ટકા:
ટકા:
ુ છે .
બહારના પદાથ|ના અ4ુભવજnય સં*કારો +ાયશ: *વ,નના હ$Tઓ
આAમા અિવકાર ને િનKુણ
 હોવાથી kGદવ*થામાં  યો વડ$ થતો બહારના પદાથ|નો અ4ુભવ એ આAમાનો
ધમ નથી. શરર,  યો ને મનના અચેતનપણાના િનયથી તેમનો પણ તે ધમ નથી, એ ણેના િમ થવાથી
એ ધમ ઉAપ થાય છે તેમ પણ કહ શકાય ન હ, ક$મ ક$ U એક એક ચેતનQપ ન હોય તે ભેગાં થઈને પણ
ચેતનQપ થઈ શક$ ન હ.
* ૂલ શરર પંચી2ૃત પાંચ  ૂતોના કાયQપ હોવાથી જડ છે , ને  યો તથા mત:કરણ અપંચી2ૃત પાંચ  ૂતોના
કાયQપ હોવાથી તે પણ જડ છે . આમ િવચારતાં kGદવ*થામાં  યો ારા થતો બા પદાથ|નો અ4ુભવ
મQપ છે . તે મ mત:કરણની Oચદાભાસુત બાS ૃિYમાં ઉપU છે .
*વ,નના પદાથ| ને તેનો અ4ુભવ પણ મQપ જ છે .
અ:ાનને તથા ુખને િવષય કરનાર ુxુ ,ત અવ*થાનો અ4ુભવ પણ મQપ છે .
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આવી રતે ણે અવ*થાઓ આAમાની નથી, પણ અહંકારથી આAમામાં કqપાય છે .
જડાAમકં
મનોહં2ૃAુપાદાનં Oલગમેકં જડાAમ
કં |
અવ*થાયમnવેિત kયતે િયતેSિપ વા || ૧૨ ||
Eલોકાથ:
મન4ું અને અહંકાર4ુ ં ઉપાદાન જડQપ એક Oલગશરર છે . તે ણે અવ*થાને અ4ુસર$ છે . તે Oલગ શરર કારણ
શરરમાંથી ઉપU છે , ને કારણ શરરમાં લીન થાય છે .
ટકા:
ટકા:
મન અને અહંકાર એ બંને જડQપ એક Oલગશરરમાં-wય~Vટ-સમ~Vટ  ૂiમ શરરમાં રહ$લાં છે . મ4ુVયા દ4ું Oલગ
શરર kGત,*વ,ન ને ુxુ ,ત આ ણ અવ*થાને પામે છે . ાર$ ક

ૂછાવ*થાને પણ પામે છે . તે Oલગ શરર

અિવાના mશQપ કારણ શરરમાંથી ઉપU છે , ને ુxુ ,તમાં કારણ શરરમાં લીન થાય છે .
એવી રતે Aવંપદનો અથ, સવ અવ*થાઓના સાO[પણાથી અવ*થાઓથી ને mત:કરણથી િવલ[ણ, અિવકાર ને
િનAય +AયગાAમા છે તેમ નl કુ.
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હવે તAપદના અથને શોધવાનો +ારં ભ કર$ છે :
શjતયં હ માયાયા:
માયાયા: િવ[ેપાS ૃિY@ુ પકં |
દHIા¢ડાnતં
HIા¢ડાnતં જગA ૃUત || ૧૩ ||
િવ[ેપશjતOલ¡ગા દ
Eલોકાથ:
િવ[ેપQપ અને આવરણQપ બે શjત +િસ_ માયાની છે . િવ[ેપશjત  ૂEમ શરરથી માં ડને HIાંડઓઅયત
જગત રચે છે .
ટકા:
ટકા:
આ જગતના ઉપાદાનકારણ Qપ માયાની વા +2ૃિતની બે શjતઓ છે , એક િવ[ેપશjત અને બી6 આવરણશjત.
તેમાં િવ[ેપશjત સYર તAવQપ Oલગશરરથી આરં ભીને HIાંડ એટલે સમ~Vટ * ૂલ શરર પયતના જગતને રચે
છે .
તા ક£કોએ માનેલાં પરમાvુઓ ક$ સાં¤યયોગવાળાએ માનેa ું +ધાન આ જગત4ુ ં ઉપાદાનકારણ નથી.
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HI આ જગત4ુ ં વા*તિવક ઉપાદાન કારણ નથી, પણ સYા*¥િત આપવા વડ$ તે આ જગત4ુ ં િવવત|પાદાનકારણ
ગણાય છે તેમ કહ$ છે :
 ૃ~Vટનામ HI@ુપે સ¦ચદાનnદવ*Tુિન |
અ]ુફ$ના દવAસવ નામ@ુપ+સારણં || ૧૪ ||
Eલોકાથ:
ુ ાં સવ નામ Qપનો િવ*તાર છે .
 ૃ~Vટ એટલે જલમાં ફણા દની પેઠ$ HIQપ સ¦ચદાનંદ વ*Tમ
ટકા:
ટકા:
જલમાં જોવામાં આવતાં ફણ તથા પરપોટા આ દ જલથી Oભ નથી, ક$ મ ક$ જલિવના તેમના િનQપણ કરવા
યોRય *વQપનો અભાવ છે .
તે જલથી અOભ પણ નથી, ક$મ ક$ તેમની જલથી Oભ +તીિત થાય છે .
તે જલથી OભાOભ પણ નથી, ક$મ ક$ Oભનો ને અOભનો પર*પર િવરોધ છે .
એવી રતે જગત પણ સ¦ચદાનંદQપ HIથી Oભ નથી, ક$મ ક$ ચૈતnય િવના આ જગત4ુ ં *વતંપણે િન@ુપણ
થઈ શકT ુ ં નથી.
જગત ચૈતnયથી અOભ પણ નથી, ક$મ ક$ તે } ૃથક +તીત થાય છે ,  યો વડ$ અ4ુભવાય છે , જડ છે , * ૂલ છે
ને અનેક +કાર4ુ ં છે .
OભાOભનો િવરોધ હોવાથી તે HIથી OભાOભ પણ નથી.
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હવે આવરણ શjતને તથા તેના કાયને જણાવે છે :
અnતWૃ RWૃEયયોભyદં બ હ HIસગયો:
ો: |
યાSSS
શjત:: સા સંસાર*ય કારણં || ૧૫ ||
ૃ ોAયપરા શjત
યા Sણ
Eલોકાથ:
U બી6 શjત mતરના WૃVટા ને WૃEયના િવલ[ણપણાને તથા બહારના HIના ને  ૃ~Vટના િવલ[ણપણાને ઢાંક$
છે તે સંસાર4ું કારણ છે .
ટકા:
ટકા:
િવ[ેપથી Oભ માયાની બી6 શjત U આવરણ નામથી +િસ_ છે તે શરરની mતર WૃVટાQપ આAમાના ને
WૃEયQપ અહંકારા દના િવલ[ણપણાને ઢાંક$ છે , તથા શરરની બહારના પ ર} ૂણ HIના ને +તીત થતા જગતના
િવલ[ણપણાને ઢાંક$ છે , તે શjત આ સંસાર4ુ ં કારણ છે .
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હવે સંસારમાં મણ કરનારા 6વ4ુ ં *વQપ કહ$ છે :
$ સંત
ુ :|
સાO[ણ:
સાO[ણ: }ુરતો ભાિત Oલગ: દ$ હન
OચિYછાયાસમાવેશા 6વ:
6વ: *યાયાવહા રક:
રક: || ૧૬ ||
Eલોકાથ:
સા[ીની આગળ * ૂલશરર સ હત U  ૂiમશરર +તીત થાય છે તે ચેતનના આભાસના +વેશથી wયવહા રક
6વ છે .
ટકા:
ટકા:
સવની mતર રહ$લા mતરાAમાની આગળ mતરાય ર હત * ૂલ શરર સ હત U mત:કરણ તથા +ાણા દવાbં
 ૂiમ શરર +તીત થાય છે તે  ૂiમ શરર ચેતનના આભાસના +વેશથી પોતાને કતા, ભોતા, મ4ુVય, કાણો
તથા બહ$રો માનનાર Ð એવો wયવહાર કરનાર 6વ છે .
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અનાAમામાં અ>યાસવાળા OચદાAમાના 6વપણાને કહ$ છે :
અ*ય 6વAવમારોપાAસાO[¢યિપ ચ ભાસતે |
આS ૃYૌ T ુ િવનVટાયાં ભેદkતં +યાિત
+યાિત તત || ૧૭ ||
Eલોકાથ:
આના 6વપણાના આરોપથી સા[ીમાં પણ 6વપvુ ં ભાસે છે , પણ આવરણ િવનાશ પામવાથી તે ભેદસ ૂહ બાધ
પામે છે .
ટકા:
ટકા:
} ૂવ|ત Oલગશરરના 6વપણાના અ>યાસથી (ાંિતથી) * ૂલ- ૂiમ સંઘાતથી િવલ[ણ સા[ી પણ * ૂલ ૂiમ
શરર Qપ સંઘાતની સાથેના એકપણની ાંિતથી સંસાર

6વ જ +તીત થાય છે . એવી રતે આAમ*વQપના

અ:ાનથી આAમાને બંધન છે . આAમ*વQપ4ુ ં અ:ાન િનS ૃY થયે Oલગશરર, 6વ ને સા[ી એવા ભેદો બાધ પામે
છે . તે ભેદો િમdયા છે એવો Wૃઢ િનય થાય છે . મા એક સા[ી વા OચદાAમા જ અવશેષ રહ$ છે .
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એવી રતે આવરણ શjત +ધાન અ:ાનને લીધે આAમા4ુ ં સંસારપvુ ં કહને હવે િવ[ેપશjત +ધાન અ:ાનને
લીધે જ HI4ુ ં સંસાર સ હત પvુ ં છે તેમ જણાવે છે :
સગ*ય HIણ*તદ ભેદમાS ૃAય િતVઠિત |
યા શjત*તશાત HI િવ2ૃતAવે
તAવેન ભાસતે || ૧૮ ||
Eલોકાથ:
તેમ U શjત જગતના ને HIના ભેદને ઢાંકને રહ$ છે તે શjતને લીધે HI સંસાર સ હત પણા વડ$ +તીત થાય
છે .
ટકા:
ટકા:
Uમ આવરણ શjત આAમાના વા*તિવક *વQપના તથા mત:કરણા દના િવલ[ણપણાને ઢાંકને રહ$ છે તેમ U
િવ[ેપશjત આ જગતના ને HIના િવલ[ણપણાને ઢાંકને રહ$ છે તે શjતના મ હમાથી અસંગી HI જગતની
ઉAપિYના, j*થિતના ને +લયના કારણQપ હોય તેમ +તીત થાય છે .
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} ૂવ|ત આવરણ Wૂ ર થવાથી HIના ને જગતના ભેદની પણ િનS ૃિY થાય છે તેમ જણાવે છે :
અા,યાS ૃિYનાશે ન િવભાિત HIસગયોો:: |
િવકાર:: *યાAસગy ન HIOણ વOચત || ૧૯ ||
ભેદ*તતો િવકાર
Eલોકાથ:
અહ¨ પણ આવરણનો નાશ થવાથી HIનો ને જગતનો ભેદ +તીત થતો નથી, તેથી HIમાં કદ પણ જગત
ં ી િવકાર નથી.
સંબધ
ટકા:
ટકા:
HIને આશર$ રહ$લી આવરણ શjતQપ અિવાની િનS ૃિY થવાથી HI જગત4ુ ં કારણ છે , ને આ જગત HI4ું
કાય છે , એવો ભેદ િનS ૃY થાય છે . અિવાની િનS ૃિY થવાથી તે િવ[ેપની પણ િનS ૃિY થાય છે . એવી રતે આ
ં ી
સંસારQપ િવકાર (કાય) અ:ાન વડ$ કqપત છે , તેથી અસંગ ને અિવકાર HIમાં કદ પણ આ જગત સંબધ
(જગતની ઉAપિત ને j*થિતQપ) િવ 7યા નથી.

અj*ત ભાિત િ+યં @ુપ ં નામ ચેAયંશપંચકમ |
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હવે તAપદ અને Aવંપદના એકપણાને કહ$વાને તAપદના તથા Aવંપદના વાયાથને તથા લiયાથને 7મ} ૂવક બે
Eલોકો વડ$ જણાવે છે :
આં યં
યં HI@ુપ ં જગ©પં
ૂ તતો યમ || ૨૦ ||
Eલોકાથ:
છે , *ªર$ છે , િ+ય, Qપ ને નામ આ પાંચ mશવાbં જગત છે . +થમના ણ HIQપ છે , ને પછના બે સંસારQપ છે .
ટકા:
ટકા:
સYા (છે ), *ªિત (+તીત થાય છે ), ુખQપતા, Qપ ને નામ આ પાંચ mશોવાbં આ જગત છે .
અથાત
આ જગતમાંના +Aયેક પદાથમાં એ પાંચ mશો હોય છે ;
Uમ ક$ ઘડો છે ,
ઘડો +તીત થાય છે ,
ઘડો િ+ય છે ,
ઘડો મોટા પેટવાળો ને સાંકડા મોઢાવાળો છે ,
ને તે4 ુ ં ઘડો એSુ ં નામ છે .
આ પાંચ mશોમાંથી છે , +તીત થાય છે , ને િ+ય છે , આ ણ mશો સવ +ાOણપદાથમાં સમાન હોવાથી તે HIQપ
છે ,
અને
Qપ તથા નામ +Aયેકમાં } ૃથક } ૃથક હોવાથી તે જગદQપ છે .
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ખવા«વjRનજલોવxુ દ$ વિતયનરા દxુ |
અOભાAસ¦ચદાનnદા^¬ે
અOભાAસ¦ચદાનnદા^¬ેતે @ુ પનામની || ૨૧ ||
Eલોકાથ:
આકાશ, વાુ, અjRન, જલ ને } ૃિથવીમાં તથા દ$ વ, િતયક ને મ4ુVયા દમાં અOભ સ¦ચદાનંદથી Qપ ને નામ ભેદ
પામે છે .
ટકા:
ટકા:
આકાશ, વાુ, તેજસ, જલ ને } ૃિથવી એ પાંચે મહા ૂતોમાં, સવ ભૌિતક પદાથ|માં તથા દ$ વ, મ4ુVય, પ9ુ, પ[ી,
પેટ$ ચાલનારાં +ાણીઓ ને જલચરા દમાં અj*ત (છે ), ભાિત (જણાય છે ), ને િ+યQપે રહ$લા એક સ¦ચદાનંદ Qપ
HIથી +ાણીઓનાં ને પદાથ|નાં Qપ તથા નામ ભેદ પામે છે .
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HIથી Oભ ને તેમાં કqપત તે Qપ તથા નામ પર*પરમાં wયOભચાર ને  યGા હોવાથી િમdયા છે .
} ૂવ|ત HIમાં મો[સાધક$ પોતાના મનની એકાGતા કરવી જોઈએ તેમ જણાવે છે :
ઉપેiય નામ@ુપે ે સ¦ચદાનnદવ*Tુિન |
સમાિધ સવદા 2ુયાત pદયે વાSથવા
વા થવા બ હ:
હ: || ૨૨ ||
Eલોકાથ:
ુ ાં, pદયમાં અથવા બહાર સવદા OચYને એકાG કર$ .
નામ ને Qપ એ બેની ઉપે[ા કરને સ¦ચદાનંદQપ વ*Tમ
ટકા:
ટકા:
વાયના (શjતS ૃિY વડ$ જણાતા પદાથના) mશQપ નામ ને Qપ એ બેના િમdયાપણાનો Wૃઢ િનય કરને
લiયQપ (લ[ણા વડ$ જણાતા અથQપ) સત, Oચત ને આનંદ એ ણે mશQપ અખંડ એકરસ HIમાં મો[ સાધક
પોતાના OચYને એકાG કર$ . તે મો[ સાધક પોતાના OચYને પોતાના અિધકારનો િવચાર કરને પોતાના
pદયાકાશમાં વા બહારના કોઈ } ૂ{યને પરમ પિવ પદાથના અિધVઠાનમાં પોતાના OચYને એકાG કર$ .
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હવે mતર ને બહાર HIમાં કરવા યોRય સમાિધને બે +કાર$ િવભાગ પાડને સાત Eલોકો વડ$ +િતપાદન કર$ છે .
તેમાં +થમ ચાર Eલોકો વડ$ pદયાકાશના આલંબન વાળા સમાિધના ભેદોને કહ$ છે :
સિવકqપોSિવકqપ
સિવકqપો િવકqપ સમાિધ^િવધો ® દ |
સિવકqપ:: }ુન^ધા || ૨૩ ||
WૃEયશ¯દા4ુિવ_ે ન સિવકqપ
Eલોકાથ:
pદયમાં બે +કાર$ સમાિધ છે , સિવકqપ ને િનિવકqપ. }ુન: WૃEયા4ુિવ_ ને શ¯દા4ુિવ_ તેમ સિવકqપ સમાિધ બે
+કારની છે .
ટકા:
ટકા:
pદયાકાશમાં j*થત HIમાં બે +કાર$ સમાિધ થાય છે , એક સિવકqપ ને બી6 િનિવકqપ.
:ાતા, :ાન ને :ેયQપ િવકqપોનો સાર રતે િવલય થયા િવના અખંડ સ¦ચદાનંદ*વQપમાં OચYની એકાGતા તે
સિવકqપ સમાિધ કહ$વાય છે .
:ાતા, :ાન ને :ેયQપ િવકqપોનો સાર રતે િવલય થઈને અખંડ સ¦ચદાનંદ *વQપમાં U OચYની એકાGતા તે
િનિવકqપ સમાિધ કહ$વાય છે .
તેમાં સિવકqપ સમાિધના બે +કાર છે : ૧. WૃEયા4ુિવ_ ને ૨. શ¯દા4ુિવ_.
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હવે WૃEયા4ુિવ_ સમાિધ4ુ ં *વQપ કહ$ છે :
કામાાિYગા WૃEયા*તAસાO[Aવેન ચેતનમ |
વ_ોSયં
સમાિધ:: સિવકqપક:
>યાયેWૃEયા4ુિવ_ો
યં સમાિધ
સિવકqપક: || ૨૪ ||
Eલોકાથ:
કામ આ દ OચYમાં રહ$a ું WૃEય છે , તેના સા[ીપણા વડ$ ચેતન4ુ ં >યાન કર$ . આ WૃEયા4ુિવ_ સિવqપ સમાિધ છે .
ટકા:
ટકા:
WૃEય હોવાથી ને OચYની પેઠ$ આિવભાવ િતરોભાવ Qપ ધમવાળ હોવાથી કામ 7ોધા દ S ૃિYઓ OચYની જ છે .
વળ kGતમાં ને *વ,નમાં {યાર$ OચY હોય Aયાર$ તે S ૃિYઓ હોય છે , ને ુxુ ,તમાં OચYનો અભાવ હોવાથી તે
S ૃિYઓ હોતી નથી, તેથી પણ િસ_ થાય છે ક$ કામ 7ોધા દ S ૃિYઓ OચYની જ છે , આAમાની નથી.
આમ હોવાથી તેના સાO[પણા વડ$ ભેદ પામીને +તીત થતા *વ+કાશ OચદાAમા4ુ ં >યાન કર$ .
આવી રતે WૃEયથી Oભ સાO[4ું >યાન કરSુ ં આ WૃEયા4ુિવ_ સિવકqપ સમાિધ કહ$વાય છે .
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એવી રતે * ૂલ (WૃEયા4ુિવ_) સિવકqપ સમાિધને કહને હવે  ૂiમ (શ¯દા4ુિવ_) સિવકqપ સમાિધને કહ$ છે :
અસંગ: સ¦ચદાનnદ:
સ¦ચદાનnદ: *વ+ભો ૈતવ°Nત:
વ°Nત: |
અ*મીિત શ¯દિવ_ોSયં
સમાિધ:: સિવકqપક:
શ¯દિવ_ો યં સમાિધ
સિવકqપક: | ૨૫ ||
Eલોકાથ:
અસંગ, સ¦ચદાનંદ, *વ+કાશ ને ૈત ર હત hુ ં ં, એવા શ¯દ વડ$ િવધાયેલ આ સિવકqપ સમાિધ છે .
ટકા:
ટકા:
કામ 7ોધા દ S ૃિYઓવાળા OચYના સંગથી ર હત, અસત, જડ ને Wુ:ખના સંસગથી ર હત સવદા :ાન *વભાવુત
ને સમG ૈતના અવભાસથી ર હત U mતરાAમા છે તે hુ ં ં આવી રતના શ¯દ વડ$ HIમાં એકાG કર$ લા OચYની
j*થિત આ શ¯દા4ુિવ_ સિવકqપ સમાિધ કહ$વાય છે .
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એવી રતે યAનથી 7મ} ૂવક થતી બે સમાિધને કહને હવે પછ પોતાની મેળે થનાર િનિવકqપ સમાિધનો ઉપદ$ શ
કર$ છે :
*વા4ુ ૂિતરસાવેશાદWૃEયશ¯દા4ુપેO[T:ુ |
િનિવકqપ:
qપ: સમાિધ:
સમાિધ: *યાિવાત*થલદપવત || ૨૬ ||
Eલોકાથ:
*વા4ુભવQપ આનંદમાં +વેશ થવાથી WૃEયની ને શ¯દની ઉપે[ા કરનારા4ુ ં OચY ગિતવાળા વાુથી ર હત
*થળમાંના દવાની પેઠ$ અચલ રહ$ તે િનિવકqપ સમાિધ છે .
ટકા:
ટકા:
સ¦ચદાનંદQપ પરમાAમામાં OચYની એકાકારતા થવાથી આગળ કહ$લા WૃEયનો ને શ¯દનો અનાદર કરનારા મો[
સાધક4ુ ં OચY ગિતવાળા પવનથી ર હત *થાનમાં રહ$લા દવાની પેઠ$ HIમાં અચલ રહ$ તે Ð OચYની તે અવ*થા
Ð િનિવકqપ સમાિધ કહ$વાય છે .
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હવે બીk +કારની WૃEયા4ુિવ_ સિવકqપ સમાિધ કહ$ છે :
pદવ બાદ$ શેSિપ યj*મન કj*મ± વ*Tિુ ન |
સમાિધરા:
સમાિધરા: સnમાે નામ@ુપે } ૃથક j*થત:
j*થત: || ૨૭ ||
Eલોકાથ:
pદયમાં થતી WૃEયા4ુિવ_ સમાિધની પેઠ$ બાદ$ શમાં પણ U કોઈ વ²ુમાં સમાિધ તે +થમ સમાિધ છે . આ સમાિધ
નામ@ુપથી } ૃથક સnમામાં રહ$લી છે .
ટકા:
ટકા:
ુ ાં કરવામાં આવતી મનની એકાGતાની પેઠ$
pદયમાં કોઈ પણ નામ Qપ વાળ પરમ પિવ ને પરમ } ૂ{ય વ*Tમ
બહાર  ૂય ચંા દ કોઈ પણ યોRય વ*Tુમાં મો[ સાધક$ પોતાના મનની એકાGતા કરવી તે WૃEયા4ુિવ_ સિવકqપ
સમાિધ છે .
આ સમાિધ નામ તથા Qપ આ બે કqપત mશોનો પ રAયાગ કરને સYામા Qપ HIમાં રહ$લ છે .
કોઈ +તમાં

ઉYરાધ સમાિધરા: સnમાાામ@ુપ} ૃથક2ૃ િત: (આ +થમ સમાિધ સnમાથી નામ Qપને } ૃથક

કરવાQપ છે ) આ +માણે જોવામાં આવે છે .
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હવે બીk +કારની શ¯દા4ુિવ_ સિવકqપ સમાિધ કહ$ છે :
અખંડકરસં વ*T ુ સ¦ચદાનંદલ[ણમ |
ઈAયિવછOચnતેય ં સમાિધમ>યમો ભવેત || ૨૮ ||
Eલોકાથ:
સ¦ચદાનંદQપ લ[ણવાળ અખંડ ને એકરસ વ*T ુ છે તેમ અિવછ Oચતન રહ$ તે મ>યમ સમાિધ છે .
ટકા:
ટકા:
સત, :ાન ને પરમાનંદ *વQપવાળ અપ રછ ને એકરસ વ*TQુ પ HI છે તેમ સતત Oચતન રહ$, અથાત OચY
ુ ુ ં િનQપણ કરનારા શ¯દોના લiયાથQપ તે વ*Tન
ુ ે આકાર$ રહ$ આ શ¯દા4ુિવ_ સિવકqપ વા મ>યમ
તે વ*T4
સમાિધ છે .
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હવે બીk +કારની િનિવકqપ સમાિધને તથા સમાિધના કતwયને કહ$ છે :
*તwયભાવો રસા*વાદાત
ૃતીય: } ૂવવnમત:
રસા*વાદાત T ૃતીય:
nમત: |
એતૈ: સમાિધOભ:
સમાિધOભ: ષડOભનયેAકાલં િનરnતરં || ૨૯ ||
Eલોકાથ:
પરમાનંદના અ4ુભવથી *Tિુ ત કરવા યોRય ભાવવાળ ી6 સમાિધ } ૂવની પેઠ$ માનેલ છે .

ુ ³
ુ ુ આ છ

સમાિધઓ વડ$ િનરં તર કાલ ગાળે .
ટકા:
ટકા:
પરમાનંદQપ HIના અ4ુભવથી *Tિુ ત કરવા યોRય ભાવ વાળ ી6 િનિવકqપ સમાિધ આગળ છવીશમાં
Eલોકમાં કહ$લ િનિવકqપ સમાિધના Uવી માનેલ છે .
ઉપર જણાવેલ છ +કારની સમાિધમાંથી કોઈ એક સમાિધના અ4ુVઠાન વડ$ મો[ સાધક પોતાનો સમય િનરં તર
wયતીત કર$ , અથાત એક [ણ પણ } ૂવ|ત સમાિધમાંની કોઈ એક સમાિધ િવના તે ન રહ$.
કોઈ +તમાં *તwયભાવ: ને *થાને *ત¯ધીભાવ: (િનલપણાQપ) એવો પાઠ જોવામાં આવે છે .
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કહ$લ સમાિધની કતwયતાના અવિધને  ૂચવતા છતા કહ$લા સમાિધના પ રપાકથી +ા,ત થયેલ િનAયસમાિધને કહ$
છે :
દ$ હાOભમાને ગOલતે િવ:ાતે પરમાAમિન |
ય ય મનો યાિત ત ત સમાધય:
સમાધય: || ૩૦ ||
Eલોકાથ:
પરમાAમાનો સા[ાAકાર થવાથી ને દ$ હાOભમાન ગળ જવાથી તે HIવેYા4ુ ં મન {યાં {યાં kય છે Aયાં Aયાં તેમને
સમાિધ (HIાકાર S ૃિYઓ) છે .
ટકા:
ટકા:
સ¦ચદાનંદQપ અ^તીય HIનો Wૃઢ સા[ાAકાર થવાથી ને hુ ં મ4ુVય ં, hુ ં HાIણ ં, ઈAયા દ :ાનકાલની } ૂવનાં
દ$ હાOભમાનો ગળ જવાથી તેવા :ાની }ુ@ુષ4ુ ં mત:કરણ નેા દ  યોારા U U પદાથમાં kય છે , તે તે
પદાથના નામQપનો બાધ કર Aયાં Aયાં રહ$લા સ¦ચદાનંદ Qપ HIને આકાર$ તેના mત:કરણની S ૃિY થાય છે .
ગOલતે ની આગળ ને િવ:ાતેની આગળ અવGહ Oચ´ વાbં પાઠાંતર *વીકારએ તો આ Eલોકનો આ +માણે અથ
થાય:- દ$ હાOભમાન ન હ ગળવાથી ને પરમાAમાનો સા[ાAકાર ન હ થવાથી તે અ:ાની }ુ@ુષ4ું મન {યાં {યાં kય
છે Aયાં Aયાં તેને ખેદ ભયા દ માનસ તાપ થાય છે .
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એ HI સા[ાAકાર Qપ સમાિધના ફલને

ુ ં કોપિનષદના વા વડ$ જણાવે છે :
ડ

ં યા:
Oભnતે ®દયGjnથિnતે સવસશ
યા: |
[ીયnતે ચા*ય કમાOણ તj*મnWૃVટ$ પરાવર$ || ૩૧ ||
Eલોકાથ:
તે HIનો સા[ાAકાર થવાથી ®દયની ગાંઠ ભેદાઈ kય છે , સવ સંશયો છે દાઈ kય છે , ને કમ| નાશ પામે છે .
ટકા:
ટકા:
તે સવાAમક HIનો *પVટ અ4ુભવ થવાથી :ાનીના આAમાના ને અહંકારના એકપણાની ાંિતQપ ®દયની ગાંઠ
ચીરાઈ kય છે . આAમા દને લગતા સવy સંશયો છે દાઈ kય છે .
સવ સંOચત કમ| નાશ પામી kય છે . 7યમાણ કમ| *પશ કર શકતાં નથી તેમ ચકાર વડ$ દશાwુ ં છે .
HI:ાનીના +ાર¯ધ કમનો ફલભોગ વડ$ નાશ થાય છે તેમ સમજSુ.ં
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હવે 6વના *વQપ4ુ ં િનQપણ કર$ છે :
અવછિદાભાસ*T ૃતીય:
ૃતીય: *વ,નકqપત:
*વ,નકqપત: |
િવ:ેય°િવધો 6વ*તા:
6વ*તા: પારમાિથક: || ૩૨ ||
Eલોકાથ:
અવછ, Oચદાભાસ ને ીજો *વ,ન કqપત તેમ ણ +કારનો 6વ kણવો.
ટકા:
ટકા:
 ૂiમ શરર$ રોક$a ું ચેતન U +AયગાAમા કહ$વાય છે તે અવછ 6વ.
Uમ જલમાં  ૂય4 ુ ં +િતOબબ પડ$ તેમ mત:કરણમાં ચેતન4ુ ં +િતOબબ પડ$ તે Oચદાભાસ નામનો 6વ.
hુ ં શરર ં, hુ ં મ4ુVય ં, તેમ *વ,નના Uવા * ૂલ શરરની સાથેના અભેદ વડ$ કqપત 6વ ીk +કારનો છે .
આ રતે 6વ ણ +કારનો છે . તે ણે 6વોમાં પહ$લો અવછ 6વ પારમાિથક 6વ છે .
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અવછ 6વ4ુ ં પારમાિથકપvુ ં ક$વી રતે છે તે કહ$ છે :
અવછે દ: કqપત:
કqપત: *યાદવછે  ં T ુ વા*તવં |
તj*મન 6વAવમારોપાદHIAવં T ુ *વભાવત:
*વભાવત: || ૩૩ ||
Eલોકાથ:
અવછે દ કqપત છે , પણ અવછે દ પામેલ વા*તિવક છે , તેમાં 6વપvુ ં આરોપથી છે , પણ HIપvુ ં *વભાવથી
છે .
ટકા:
ટકા:
wયાપક ચેતનQપ HIથી આAમાનો િવભાગ કરનાર  ૂEમ શરર રો કqપત છે , પણ Uનો િવભાગ થાય છે તે
HIથી અOભ આAમા તો સAય છે .

આરોપથી HIમાં 6વપvુ ં કહ$વાય છે , પણ તે4 ુ ં HIપvુ ં તો *વભાવથી છે .
ઘટQપ ઉપાિધથી ઘટાકાશ મહાકાશથી Oભ નથી, તેમ mત:કરણQપ ઉપાિધથી આAમા HIથી Oભ હોય તેમ
ુ ાએ તે HIથી Oભ નથી.
જણાય છે , પણ વ*Tત
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તેમાં પહ$લો 6વ પારમાિથક છે તેમ કµું તે4 ુ ં કારણ કહ$ છે :
અવછ*ય 6વ*ય તાદાAયં HIણા સહ |
તAવમ*યા દવાાિન જKુનyતર6વયો:
તર6વયો: || ૩૪ ||
તર6વયો
Eલોકાથ:
અવછ 6વ4ુ ં HIની સાથે તાદાAય Õતે T ુ ં છે Õ ઈAયા દ વાો કહ$ છે . બીk બે 6વ4ુ ં ન હ.
ટકા:
ટકા:
mત:કરણQપ ઉપાિધ વડ$ િવભાગ પામેલા 6વના લiયાથનો આAમાનો HIની સાથે અભેદ જ છે તેમ આ
ઉપિનષદના મહાવાો કહ$ છે .
Õતે T ું છે Õ, (તAવમિસ)
Õ+:ાન HI છે Õ, (+:ાનં HI)
Õઆ આAમા HI છે Õ, (અયમાAમા HI)
Õhુ ં HI ંÕ (અહં HIાj*મ)

Oચદાભાસ ને *વ,નકqપત આ બે 6વો કqપત હોવાથી તેનો HIની સાથે અભેદ છે તેમ મહાવાો કહ$તાં નથી.
કોઈ +તમાં } ૂવાધ4 ુ ં બીsુ ં ચરણ } ૂણyન HIણૈકતામ તેમ જોવા મળે છે .

35

http://bhajanamrutwani.wordpress.com

ી વાુધા Ð આ દ શંકરાચાય (ટકા Ð ીમુરામ શમા)

તે બે4 ુ ં િમdયાપvુ ં ક$વી રતે છે તેમ kણવાની ઈછા થાય તો કહ$ છે :
HI¢યવj*થતા માયા િવ[ેપાS ૃિY@ુ પકા |
આS ૃAયાખ¢ડતાં તj*મnજગ 6વૌ +કqપયેત || ૩૫ ||
Eલોકાથ:
આવરણ િવ[ેપવાળ માયા HIને આશર$ રહ$લી છે . તેના (HIના) અખંડપણાને ઢાંકને તે માયા તેમાં જગત ને
6વ કqપે છે .
ટકા:
ટકા:
આવરણ તથા િવ[ેપQપ *વભાવવાળ માયા સ¦ચદાનંદQપ HIને આશર$ રહ$લી છે . તે માયા HIમાં રહ$લા
*વાભાિવક અખંડપણાને ઢાંકને તે HIમાં જગદQપ અનેક +કારના ભોRયને તથા 6વQપ અનેક +કારના
ભોતાઓને +તીત કરાવે છે .
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હવે 6વના તથા જગતના *વQપને કહ$ છે :
6વો ધી*થિદાભાસો જગA*યા·તભૌિતકમ |
અના દકાલમાર8ય
ૂવ
દકાલમાર8ય મો[ાA}વ
ૂ િમદં યમ || ૩૬ ||
Eલોકાથ:
]ુ^_માં રહ$લો Oચદાભાસ 6વ છે , ને  ૂત ભૌિતક જગત છે . અના દકાલથી માંડને મો[ની } ૂવy આ બંને છે .
ટકા:
ટકા:
]ુ^_માં પડ$a ું ચેતન4ુ ં +િતOબબ તે અિવાએ કqપેલો 6વ છે , અને આકાશા દ પાંચ  ૂતો તથા એ  ૂતોમાંથી
ઉપUલાં +ાણીઓનાં શરરો તથા જડ પદાથ| એ જગત છે . આમાં 6વ ભોતા છે , ને જગત ભોRય છે . આ બંને
અખંડ HIમાં અિવાવડ$ કqપત છે . અના દ કાલથી માંડને અિવાની િનS ૃિYQપ મો[ની } ૂવy આ 6વ ને જગત
+તીત થયા કર$ છે , બાધ પામતાં નથી.
ન¸ધ:
ન¸ધ:
કોઈ +તમાં ૩૬-૩૭ Eલોક નીચે +માણે જોવામાં આવે છે :
6વો ધી*થિદાભાસો
ધી*થિદાભાસો ભવે¹ોતા હ કમ2ૃ ત |
ભોRય@ુપિમદં સવ, જગA*યા·તભૌિતકમ || ૩૬ ||
અના દકાલમા
દકાલમાર8ય
લમાર8ય,
ર8ય, મો[ા}વ
 ૂ િમદં યમ || ૩૬ ||
wયવહાર$ j*થતં ત*માWુભયં wયાવહા રકમ || ૩૭ ||
]ુ^_માં રહ$લો Oચદાભાસ 6વ છે , તે કમ કરનારો ને ભોતા છે . આ  ૂતો અને  ૂતોના કાયQપ સવ જગત
ભોRયQપ છે . અના દકાલથી આરં ભીને મો[ની } ૂવ અવ*થા ુધી આ ભોતા ને ભોRય બંને wયવહારમાં j*થત છે ,
તેથી તે બંને wયાવહા રક છે .
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6વ ને જગત જો અના દ હોય, તો મો[ની પહ$લાં તેમની િનS ૃિY ન થતી હોય, તો ºુિત * િૃ તમાં  ૃ~Vટ +લય
તથા ુxુ ,ત kGત કાં છે તે શી રતે સંભવી શક$ તેમ શંકા થાય તો તેના સમાધાનમાં કહ$ છે :
Oચદાભાસે j*થતા િના િવ[ેપાS ૃિY@ુ િપણી |
આS ૃAય 6વજગતી } ૂવ 4 ૂAનેન કqપયેત || ૩૭ ||
Eલોકાથ:
આવરણ ને િવ[ેપવાળ િના Oચદાભાસમાં રહ$લી છે . તે +થમ 6વ જગતને ઢાંકને 4 ૂતનQપે કqપે છે .
ટકા:
ટકા:
આવરણ *વભાવવાળ તથા િવ[ેપ*વભાવ વાળ wત~Vટ-અિવા Oચદાભાસ એટલે 6વમાં રહ$લી છે . તે ુxુ ,તમાં
અને +લયમાં 6વનો તથા જગતનો પોતાની સાથે અભેદ કર$ છે , ને પછ kGતમાં તથા જગતની ઉAપિતના
સમયમાં તે 6વને તથા જગતને 4 ૂતનQપે +તીત કરાવે છે , +ાિતભાિસક 6વના તથા જગતના wયવહારને
+વતાવે છે . કોઈ +તમાં ઉYરાધ4 ુ ં બીsુ ં ચરણ } ૂવy 4 ૂAને T ુ કqપયેત (તે } ૂવનાં wયાવહા રક 6વ જગતને
ઢાંકને બીkં નવીન +ાિતભાિસક કqપે છે .) એSુ ં જોવામાં આવે છે .
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6વ4ુ ં તથા જગત4ુ ં +ાિતભાિસકપvું ક$વી રતે છે તેમ kણવાની ઈછા થાય તો તે4 ુ ં સમાધાન કર$ છે :
+તીિતકાલ એવૈતે j*થતAવાA+ાિતભાિસક$ |
ન હ *વ,ન+]ુ_*ય }ુન: *વ,ને j*થિત*તયો:
j*થિત*તયો: || ૩૮ ||
Eલોકાથ:
એ બંને +તીિતકાલમાં જ j*થત હોવાથી +ાિતભાસક છે . *વ,નમાંથી kગેલાની }ુન: *વ,નમાં j*થિત નથી, તેથી
તે બંને નથી.
ટકા:
ટકા:
એ 6વ તથા જગત +તીિતના સમયમાં જ j*થત હોવાથી તે બંને +ાિતભાિસક એટલે +તીિતના સમયમાં જ
+તીત થનાર કહ$વાય છે . *વ,નમાંથી kગેલા }ુ@ુષની }ુન: *વ,નમાં j*થિત થતી નથી, તેથી *વ,ન4ું જગત ને
6વ એ બંને kગેલાને +તીત થતાં નથી.
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+ાિતભાિસક 6વના *વQપને કહ તેનાથી Oભ wયાવહા રક 6વને કહ$ છે :
+ાિતભાિસક6વ*T ુ જગતA+ાિYભાિસકમ |
રક:: || ૩૯ ||
વા*તવં મnયતે ય*T ુ િમdયેિત wયાવહા રક
Eલોકાથ:
+ાિતભાિસક 6વ તો તે +ાિતભાિસક જગતને વા*તિવક માને છે . U તેને િમdયા માને છે તે wયાવહા રક 6વ છે .
ટકા:
ટકા:
*વ,નાવ*થાવાળો +ાિતભાિસક 6વ તો છપમાં કqપાયેલા Qપાના Uવા કqપત મા +તીત થનારા *વ,નના
જગતને સAય માને છે .
U એ *વ,નના જગતને િમdયા kણે છે તે wયાવહા રક 6વ કહ$વાય છે .
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એવી રતે +ાિતભાિસક 6વથી wયાવહા રક 6વનો ભેદ કહને હવે wયાવહા રક 6વથી પારમાિથક 6વનો ભેદ કહ$
છે :
wયાવહા રક6વ*T ુ જગYયાવહા રકમ |
સAયં +Aયેિત િમdયેિત મnયતે પારમાિથક: || ૪૦ ||
Eલોકાથ:
wયાવહા રક 6વ તો તે wયાવહા રક જગતને સAય kણે છે , ને U તે િમdયા છે તેમ માને છે તે પારમાિથક છે .
ટકા:
ટકા:
kGત દશા વાળો wયાવહા રક 6વ +તીત થતા આ wયાવહા રક જગતને ણે કાલમાં રહ$ના@ું માને છે . U 6વ
આ +તીત થT ુ ં જગત િમdયા છે તેમ માને છે તે 6વ પારમાિથક કહ$વાય છે .
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તે પારમાિથક 6વની અય HIની સાથેના એકપણાની યોRયતાને જણાવે છે :
પારમાિથક6વ*T ુ HIૈકં પારમાિથકમ |
+Aયેિત વી[તે નાnયી[તે Aવ4 ૃતાAમના || ૪૧ ||
Eલોકાથ:
HI જ એક પારમાિથક છે તેમ પારમાિથક 6વ kણે છે . અnય જોતો નથી. જો sુએ છે તો િમdયાQપે sુએ છે .
ટકા:
ટકા:
ુ ે તે સAયQપે
HI જ એક પારમાિથક વ*T ુ છે તેમ પારમાિથક 6વ અભેદ ભાવે kણે છે . અnય પ રછ વ*Tન
જોતો નથી. જો કદાOચત તે અnય પ રછ પદાથને sુએ છે તો િમdયાQપે sુએ છે .
કોઈ +તમાં HIૈકં ને *થાને HIૈ ં તેવો પાઠ છે .
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wયાવહા રક ને +ાિતભાિસક 6વ અિવા વડ$ કqપત હોવાથી જડ છે , તેથી તે4 ુ ં 6વપvુ ં ઘટT ુ ં નથી, ક$મ ક$ 6વ
તો ચેતન Qપ છે તેમ શંકા થાય તો તે4 ુ ં WૃVટાંત વડ$ િનરાકરણ કર$ છે :
માુયવશૈAયા દજલધમા*તરં ગક$ |
અ4ુગયાિપ તિVઠ$ ફ$નેS,ય4ુગતા યથા || ૪૨ ||
Eલોકાથ:
Uમ મુરપvુ,ં વહન ને શીતપvુ ં આ દ જલના ધમ| તરં ગમાં અ4ુવતને તેમાં રહ$લા ફણમાં પણ અ4ુગત છે ,
તેમ પારમાિથક 6વના સ¦ચદાનંદા દ *વભાવ wયાવહા રક ને +ાિતભાિસક 6વમાં પણ અ4ુવતy છે .
ટકા:
ટકા:
Uમ મુરપvુ,ં વહ$S ુ ં ને શીતલતા આ દ જલના *વાભાિવક ધમ| તરં ગમાં અ4ુવતને તેમાં રહ$લા ફણમાં પણ
અ4ુવતy છે , તેમ સા[ીમાં રહ$લા સ¦ચદાનંદા દ *વભાવ પણ wયાવહા રક તથા +ાિતભાિસક 6વમાં અ4ુવતy છે .
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એવી રતે આAમાના ધમ|ના અ>યારોપ4ુ ં +િતપાદન કરને હવે તેના અપવાદના +કારને કહ$ છે :
+ાિતભાિસક6વ*ય લયે *ુwયા વહા રક$ |
સ¦ચદાનnદા:: પયવ*યjnત સાO[Oણ || ૪૩ ||
તqલયે સ¦ચદાનnદા
ઈિત ીમAપરમહંસપિત»ાજકાચાયીમછંકરાચાયિ વરOચતા ીવાુધા સ} ૂણા ||
Eલોકાથ:
+ાિતભાિસક 6વના *વભાવો wયવહા રકમાં લય પામે છે , ને તેના સ¦ચદાનંદ*વભાવો સા[ીમાં mત પામે છે .
ટકા:
ટકા:
*વ,નાવ*થાના +ાિતભાિસક 6વના *વભાવો kGદવ*થાના wયાવહા રક 6વમાં લય પામે છે , અને
kGદવ*થાના wયાવહા રક 6વના સ¦ચદાનંદા દ *વભાવો સાO[Qપ U પારમાિથક 6વ તેમાં પયવસન પામે છે ,
એવી રતે કqપતનો અપવાદ થવાથી અિધVઠાનQપ સત જ અવશેષ રહ$ છે .
તે +માણે HIિવાવાળા પરમહંસોના ને પ ર»ાજકોના આચાય ીશંકરાચાય6એ રચેલા વાુધા નામના
GંથQપ રAનની ીનાથશમ+ણીત ભાવાથ દિપકા નામની ટકા } ૂર થઈ.
ન¸ધ:
ન¸ધ:
કોઈ +તમાં આ Eલોકની } ૂવ નીચેના બે Eલોકો વધાર$ જોવામાં આવે છે :
સાO[*થા:
સાO[*થા: સ¦ચદાનnદા:
સ¦ચદાનnદા: સબnધા wયાવહા રક$ |
તદાર$ ણા4ુગચjnત તથૈવ +ાિતભાિસક$ ||
લયે ફ$ન*ય ત_મા વા:
વા: *ુ*તરં ગક$ |
ત*યાિપ િવલયે નીર$ િતVઠnAયેતે યથા }ુરા ||
ં પામેલા છે , પછ તે ારા +ાિતભાિસક 6વમાં
સા[ીમાં રહ$લા સત, Oચત ને આનંદQપ *વભાવો wયાવહા રક સંબધ
તેવી રતે જ અ4ુS ૃિY પામે છે . Uમ ફણનો લય થયે તેમાં રહ$લા તેના +વાહપvુ ં વગેર$ ધમ| તરં ગમાં સમાય
છે , ને તરં ગનો પણ જલમાં િવલય થાય છે Aયાર$ તે તરં ગ ને ફણ } ૂવની પેઠ$ જલQપ થઈ kય છે , તેમ
આભાસની િનS ૃિY થયે wયાવહા રક ને +ાિતભાિસક 6વમાં અ4ુગત થયેલા સત, Oચત ને આનંદQપ *વભાવો
સા[ીમાં મળ kય છે .
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