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લક્તવ્મ
ુ ઓ
ુ
જગદગુરુ આદ્યળઙ્કયાચામથ બગલાને મુમ
ભાટે એક સ ૂત્રરૂ િનફન્દ્ધ રખ્મો છે . આ િનફન્દ્ધ ભાણ્ડૂક્ય

ઉિનદ્ ને આધાયે રખામો છે . “भाण्डूक्मभात्रभेवारॊ भभ
ु ऺ
ु ुणाॊ ववभक्
ु िमे” અથાથત એકભાત્ર ભાણ્ડૂક્ય ઉિનદ જ
ુ ઓ
ુ ની મુક્ક્ત ભાટે માથપ્ત છે તેભ જ એ મુક્ક્તના વાધન, બ્રહ્ અને આત્ભાના બેદનુ ું જ્ઞાન છે . તેથી આ િનફન્દ્ધ
મુમ
ુ ુ યભશુંવ વુંન્દ્માવીઓ આનો
સ ૂત્રરૂ શોલા છતાું અિધકાયીના બ્રહ્ાત્ભૈક્ય ફોધ ભાટેન ુ ું  ૂણથ વાધન છે . આ જ કાયણે મુમ
િનત્મ િનમભથી અભ્માવ કયે છે , અને એના અભ્માવના પ સ્લરૂ આત્ભવાક્ષાત્કાય કયીને કૃતાથથ થઈ જામ છે .
ભાણ્ડૂક્ય ઉિનદભાું ઓઙ્કાય (પ્રણલ)ની વ્માખ્મા લડે ફોધ કયાલલાભાું આવ્મો છે . પ્રસ્તુત િનફન્દ્ધ ણ એ જ
સ્લરૂે શોલાને કાયણે પ્રણલની ભદદથીજ ફોધનુ ું વાધન ફને છે . ઓઙ્કાયને જ પ્રણલ તયીકે ણ ઓખલાભાું આલે છે ,
કાયણ કે “प्रस्िम
ू िे ऩयॊ ब्रह्भ आत्मभरूऩेण मेन स प्रणव्” અથાથત ્ જે યબ્રહ્ યભાત્ભાને આત્ભરૂે પ્રસ્તુય કયે એને પ્રણલ

કશે છે . આ વ્યુત્િિ અનુવાય પ્રણલ અને નો એક જ અથથ થામ છે . પ્રણલ િાયા થનાયા ફોધને પ્રણલ-ફોધ કશેલાભાું
આલે છે . પ્રણલ િાયા થનાયો આ ફોધ યબ્રહ્ યભાત્ભાનો આત્ભરૂે વાક્ષાત્કાય છે , ભાટે પ્રણલ-ફોધનો અથથ થમો,
ઓઙ્કાયના ભાધ્મભથી યબ્રહ્ યભાત્ભાના આત્ભરૂે વાક્ષાત્કાય કયાલનાયો ગ્રન્દ્થ.
“પ્રણલ-ફોધ” અકાય ભાત્રા, ઉકાય ભાત્રા, ભકાય ભાત્રા, અભાત્રા અને ફોધ અને મુક્ક્ત, એભ ાુંચ પ્રકયણોભાું  ૂણથ
થામ છે . પ્રત્મેક પ્રકયણભાું અનેક જાણલા જેલા િલમો છે જે તેભના િળથકો િાયા દળાથલામા છે . આ િળથકોને ણ િલમ
અનુક્રભક્ષણકા રૂે આયું બભાું જ આી દે લામા છે , જેથી જે તે િલમોની જાણકાયી ભેલલાભાું ાઠકને સુિલધા યશે. આ
જ્ઞાનની યજુઆત અને પ્રસ્તુતીભાું શ્રી સ્લાભી ગણેળાનન્દ્દુયીજી ભશાયાજના વ્માખ્મોનો ય ફનેર ુસ્તકનો ણ આધાય
રેલામો છે જેની અત્રે નોંધ રેલી ઘટે.
આ જ્ઞાનનો અિધકાયી એ જ શોઈ ળકે જે આ વુંવાયના કાયબાયથી કુંટાળ્મો અને ગચ
ું ૂ લામો છે અને તેભાુંથી છૂટલા
તપી યહ્યો છે . જેને એ કાયબાયથી વુંતો છે અથલા જે ોતાને એનો વાભનો કયલા ભાટે વભથથ વભજે છે કદાચ તેને
આ જ્ઞાનની આલશ્મકતા યશેતી નથી.
હદલાી િલ.વું. ૨૦૬૮.

ભશેન્દ્ર નામક

નલેમ્ફય ૧૩, ૨૦૧૨.

નલવાયી.

***
सवे बवन्िु सुखिन् सवे सन्िु तनयाभमा् ।

सवे बद्राखण ऩश्मन्िु भा कश्श्िि ् द्ु ि बाग्बवेि ् ।।

વઘા જનો સુખી થાઓ વઘા િનયોગી ફન્દ્મા યશો,
વઘાનુ ું શુબ જ થાઓ કોઇને કદી ન દુઃખ થાઓ.

***
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प्रणव – महात्म्य
सवे वेदा यत्पदमामनितत, तपााँिस सवायिण च यद्वदितत ।
यददच्छततो ब्रह्मचयय चरितत, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योिमत्येतत् ।।
कठोपिनषद् १-२-१५
ફધા જ લેદો જે દનુ ું લણથન કયે છે , ફધા જ તોનુ ું પ જેની પ્રાલ્પ્ત છે ; જેની પ્રાલ્પ્તની ઈચ્છાથી વાધક
બ્રહ્ચમથન ુ ું ારન કયે છે , એ દ હુ ું તને વુંક્ષેભાું જણાવુ ું છું. એ દ છે ‘’.

एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम् ।
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यददच्छित तस्य तत् ।।
-कठोपिनषद् १-२-१६
આ અક્ષય જ વગુણ બ્રહ્ છે . આ અક્ષય જ િનગુથણ બ્રહ્ છે . આ અક્ષયને જાણીને જ જે જેની (વગુણ બ્રહ્ અથલા
િનગુથણ બ્રહ્) ઈચ્છા કયે છે તે તેને (બ્રહ્ને) પ્રાપ્ત કયી રે છે

सवयस्य प्रणवो ह्याददमयध्यमततस्तथैव च ।
एवं िह प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनततरम् ।।
माण्डू क्य का० १-२७
પ્રણલ જ ફધાનો આહદ, ભધ્મ અને અન્દ્ત છે . પ્રણલને આ યીતે જાણ્મા ફાદ (વાધક) તદ્રતાને
ૂ
પ્રાપ્ત કયી રે છે .
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प्रणव – बोध - ળબ્દાથથ
ॐ ऩञ्िीकृिऩञ्िभहाबूिातन ित्मकामं ि सवव ववयाडडत्ममुच्मिे।
ઞ્ચીકૃત ઞ્ચભશાભ ૂત અને એભનાું વું ૂણથ કામથને િલયાટ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
एिि ् स्थर
ू शयीयभात्मभन्।
એ (િલયાટ જ) આત્ભાનુું સ્થ ૂ ળયીય છે .
इश्न्द्रमैयॊथोऩरश्धधर्ावगरयिभ ्।
શ્રોત્રાહદ ાુંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો લડે જે અલસ્થાભાું ળબ્દાહદ ાુંચ િલમોનુ ું જ્ઞાન થામ છે , એ અલસ્થાને

જાગ્રત અલસ્થા તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
िदब
ु माभबभान्मात्मभा ववश्व्।
એ ફન્ને (ઉયોક્ત સ્થ ૂ ળયીય અને જાગ્રત અલસ્થા)નુ ું અક્ષબભાન ધયાલનાય આત્ભાને િલશ્વ તયીકે
ઓખલાભાું આલે છે .
एिि ् त्रमभ ् अकाय्।
એ ત્રણે (સ્થ ૂ ળયીય, જાગ્રત અલસ્થા અને િલશ્વ) , (કાય ની પ્રથભ ભાત્રા) અકાય છે .
अऩञ्िीकृिऩञ्िभहाबि
ू ातन ऩञ्ििन्भात्राखण,
ित्मकामव ि ऩञ्ि प्राणा् दशेश्न्द्रमाणी भनोफुविश्िेति सप्िदशकॊ – भरङ्गॊ बौतिकॊ,
हहयण्मगबव इत्ममुच्मिे।
અઞ્ચીકૃત ઞ્ચભશાભ ૂત (સ ૂક્ષ્ભ આકાળાહદ) એ ઞ્ચતન્દ્ભાત્રાઓ (સ ૂક્ષ્ભ ળબ્દાહદ) જ છે અને એભના કામય
– ાુંચ પ્રાણ, દળ ઇષ્ન્દ્રમો, ભન અને બુદ્ધ આ વિયને – બૌિતક ક્ષરિંગ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે . આ જ
બૌિતક ક્ષરિંગ હશયણ્મગબથ તયીકે ણ ઓખામ છે .
एिि ् सूक्ष्भशयीयभात्मभन्।
એ જ આત્ભાનુ ું સ ૂક્ષ્ભ ળયીય છે .
कयणेषूऩसॊरृिेषु र्ागरयिसॊस्कायर्् प्रत्ममम् सववषम् स्वप्न इत्ममुच्मिे।
ઇષ્ન્દ્રમોના િનષ્ટક્રમ થઇ જલાથી, જાગ્રત અલસ્થાના વુંસ્કાયોથી ઉત્ન્ન થએરા (લાવનાભમ) િલમો
વાથેના જ્ઞાનને સ્લપ્ન(અલસ્થા) તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
िदब
ु माभबभान्मात्मभा िैर्स्।
એ ફન્ને (ઉયોક્ત સ ૂક્ષ્ભ ળયીય અને સ્લપ્ન અલસ્થા)નુ ું અક્ષબભાન ધયાલનાય આત્ભાને તૈજવ

(લાવનાભમ ઉાિધ પ્રધાન) તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
एिि ् त्रमभ ् उकाय्।
એ ત્રણે (સ ૂક્ષ્ભ ળયીય, સ્લપ્ન અલસ્થા અને તૈજવ) , (કાય ની ફીજી ભાત્રા) ઉકાય છે .
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शयीयद्वामकायणभात्मभाऻानॊ साबासभव्माकृिभभत्ममुच्मिे।
ચેતનના આબાવ લાાું, સ ૂક્ષ્ભ તેભ જ સ્થ ૂના કાયણ એલા આત્ભાના અજ્ઞાનને અવ્માકૃત કશેલાભાું
આલે છે
एिि ् कायणशयीयभात्मभन्।
એ જ આત્ભાનુ ું કાયણ ળયીય છે .
िच्ि न सि ् नासि ् नावऩ सदसि ्, न भबन्नभ ् नाभबन्नभ ्,
नावऩभबन्नाभबन्नभ ् कुिश्श्िि ्, न तनयवमवभ ्, न सावमवभ ्,
नोबमॊ ककन्िु केवरब्रह्भात्मभैकत्मवऻानाऩनोद्मभ ्।
એ (અજ્ઞાન) વત ્ નથી, અવત ્ ણ નથી અને વત-્ અવત ્ ણ નથી; ન એ કળા (ઉયોક્ત વત ્ આહદ)
થી ક્ષબન્ન, અક્ષબન્ન કે ક્ષબન્નાક્ષબન્ન છે . ન તો એ િનયલમલ, વાલમલ કે ઉબમરૂ (િનયલમલ-વાલમલ) છે . યું ત ુ
એ બ્રહ્ અને આત્ભાના અબેદ જ્ઞાનથી િનવ ૃિ થનાય ભાત્ર છે .
सववप्रकायऻानोऩसॊहाये फुिे् कायणात्मभनाऽवस्थानॊ सुषुश्प्ि्।
ફધા પ્રકાયના વ ૃિિ-જ્ઞાનના િલક્ષરન થમા ફાદ, બુદ્ધનુ ું કાયણ રૂભાું સ્થાવુ ું એને જ સુષલ્ુ પ્ત કશેલાભાું
આલે છે .
िदब
ु माभबभान्मात्मभा प्राऻ्।
એ ફન્ને (ઉયોક્ત કાયણ ળયીય અને સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા)નુ ું અક્ષબભાન ધયાલનાય આત્ભાને પ્રાજ્ઞ

(ચૈતન્દ્મપ્રધાન) તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
एित्र ्यमॊ भकाय्।

ુ પ્ુ પ્ત અલસ્થા અને પ્રાજ્ઞ) , (કાય ની ત્રીજી ભાત્રા) ભકાય છે .
એ ત્રણે (કાયણ ળયીય, સષ
अकाय उकाय्, उकायो भकाय्, भकाय ओॊकाय एव, ओॊकायोऽहभेव।
અકાય ઉકાય છે . ઉકાય ભકાય છે . ભકાય ઓંકાય જ છે . અને ઓંકાય એ હુ ું સ્લમું છું.
अहभात्मभा साऺी केवरश्श्िन्भात्रस्वरूऩ्, नाऻानॊ नावऩ ित्मकामव,
ककन्िु भरत्ममशुिफुिभुक्त्मिसत्ममस्वबावॊऩयभानन्दाद्वमॊ – ब्रह्भै वाह्भश्स्भ अहॊ
ब्रह्भास्भीत्ममबेदेनावस्थानॊ। सभाधध्।

હુ ું આત્ભા વાક્ષી કેલ ક્ષચન્દ્ભાત્ર સ્લરૂ છું. ભાયાભાું નથી તો અજ્ઞાન કે નથી અજ્ઞાનનુ ું કામથ. યું ત ુ હુ ું
િનત્મ, શુધ, બુધ, મુક્ત, વત્મસ્લબાલ, યભાનન્દ્દ સ્લરૂ અદ્િતીમ બ્રહ્ જ છું. આ યીતે (બ્રહ્ભાું) અબેદ રૂે
સ્થાવુ ું એજ વભાિધ છે .
“अमभात्मभा ब्रह्भॊ” इत्ममाहद श्रतु िभ्म्।
“આ આત્ભા જ બ્રહ્ છે ” ઈત્માહદ અનેક લૈહદક ભશાલાક્યો િાયા  ૂલયક્િ અબેદ જ્ઞાન જાશેય થામ છે .
।। इति ॐ ।।
આ જ પ્રણલ-ફોધ છે .
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કેટરીક વ્માખ્માઓઃ
ભહશભાઃ
બગલાન શ્રી કૃટણ ગીતાભાું કશે છે , ‘प्रणव् सवववद
े े ष’ु અથાથત ‘વું ૂણથ લેદોભાું પ્રણલ હુ ું છું’. પ્રણલ એટરે કે , જે
વું ૂણથ લેદોનો વાય છે . ના સ્લરુનુ ું  ૂણથ જ્ઞાન થવુ ું એજ બ્રહ્ વાક્ષાત્કાય છે . તેથી જ અત્રે ના સ્લરુનુ ું િનરુણ
કયલાભાું આલે છે .

ઉક્રભઃ
આ અક્ષય જે  છે , એ જ ફધુ ું છે . એટરે કે જે કાુંઈ ભ ૂતકાભાું શતુ,ું જે અત્માયે છે અને જે આલનાય વભમભાું
શળે તે ફધુ ું  જ છે . અને જે આ ત્રણે કાથી ઉય છે તે ણ  જ છે . તાત્મથ એ થયુ ું કે વલાથત્ભક અને વૌથી ય
એલી જે વલથળક્ક્ત -

અિધટઠાન વચ્ચ્ચદાનુંદઘન બ્રહ્ - છે તે  જ છે અને આ બ્રહ્સ્લરૂ  એ વાક્ષાત અયોક્ષ

આત્ભા જ છે . આ જ આત્ભા ોતાની ળક્ક્તના (િત્રગુણાત્ત્ભકા ભામા) પ્રબાલ લડે જગતનુ ું મ ૂ કાયણ (અવ્માકૃત) ફને છે .

ઈશ્વય અને જીલઃ
બ્રહ્ રૂી સ ૂમથનો ઈશ્વય રૂી પ્રકાળ વલથત્ર પેરાએરો છે , અને તે ફધાને જ પ્રકાિળત કયે છે ; તેભ જ ઘટ(ળયીય)ના
ઘેયાલાભાું આલેર બ્રહ્ રૂી સ ૂમથન ુ ું જીલરૂી પ્રિતક્ષફફ
િં ઘટને અંદયથી પ્રકાિળત કયતુ ું યશે છે . હયલ્ચ્છન્નતા(વીિભતતા)ને
કાયણે જીલનો ફાહ્ય પ્રકાળ અિત અપ શોમ છે . આ યીતે ઈશ્વય વ્માક છે જ્માયે જીલ ોતાની ઉાિધઓને કાયણે વીિભત
(હયલ્ચ્છન્ન) યશે છે . ઈશ્વયની ઉાિધ તેભજ આ જગતના કાયણરૂ એલી એક િત્રગુણાત્ભકરૂા (વભષ્ટટરૂા) ભામા છે ,
જેના અન્દ્તગથત અનન્દ્ત જીલોના અનન્દ્ત વુંસ્કાયો લાા ફીજરૂ અનન્દ્ત અન્દ્તઃકયણો િલદ્યભાન શોમ છે . તે ફધા જ
(અિલલ્ચ્છન્ન) અન્દ્તઃકયણો અજ્ઞાનરૂ ઉાિધ લાા જીલ તયીકે ઓખામ છે , અથાથત ્ દયે ક અન્દ્તઃકયણના દામયાભાું
આલેરી ભામા (અિલદ્યા) દયે ક જીલની ઉાિધ ફને છે . આ યીતે ઈશ્વય એક છે , અને જીલ અનેક. ઈશ્વય વભષ્ટટ અને જીલ

વ્મષ્ટટ. આજ ઈશ્વય જ્માયે કામથરૂ વભષ્ટટની સ ૂક્ષ્ભ ઉાિધ લડે હશયણ્મગબથ ફને છે ત્માયે જીલ કામથરૂ વ્મષ્ટટની સ ૂક્ષ્ભ
ઉાિધ લડે તૈજવ તયીકે ઓખામ છે . આલી જ યીતે જ્માયે ઈશ્વય કામથરૂ વભષ્ટટની સ્થ ૂ ઉાિધ લડે િલયાટ ફને છે
ત્માયે જીલ કામથરૂ વ્મષ્ટટની સ્થ ૂ ઉાિધ લડે િલશ્વ તયીકે ઓખામ છે . ઈશ્વય િલભુ અને વ્માક છે , જીલ હયલ્ચ્છન્ન
અને અપ છે . ઈશ્વય વલથજ્ઞ અને વલથળક્ક્તભાન છે . જીલ અપજ્ઞ અને અપ ળક્ક્તલાો છે . ઈશ્વય િનમાભક છે તો જીલ
િનમમ્મ છે . ઈશ્વય મુક્ત છે તો જીલ ફધ છે . ઈશ્વય અિલદ્યા આહદ ાુંચ ક્રેળોથી મુક્ત છે તો જીલ અિલદ્યા, અક્સ્ભતા
(અશુંકાય), યાગ, િે અને અક્ષબિનલેળ(મ ૃત્યુનો ડય), એ ાુંચ ક્રેળોથી યુક્ત છે .

ફોધ અને તેન ુંુ પઃ
ફોધ િાયા વભષ્ટટ, વ્મષ્ટટ અને અન્દ્મ વઘી ઉાિધઓનો ફાધ - નુ ું િભથ્માત્લ નક્કી- થઈ ગમા ફાદ જીલ અને
ઈશ્વયનુ ું લાસ્તિલક સ્લરૂ એક અદ્િતીમ સ્લમું િવધ બ્રહ્ તત્ત્લ જ ળે યશી જામ છે . એટરે કે જ્ઞાનીની દૃષ્ટટભાું આ
કલ્પત બેદ કલ્પત જ યશે છે , અને એ જ્ઞાનીને કોઈ અજ્ઞાનીની જેભ આ કપનાઓ નથી તો આકિિત કયતી કે નથી
એને વ્મિથત કયતી. જેલી યીતે મ ૃગજ જ્ઞાનીને ણ દે ખામ છે તો ખરુું જ, યન્દ્ત ુ અજ્ઞાનીની જેભ એ તેને બટકાલતુ ું
નથી.
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એક અંળભાઃ
આ િલશ્વ પ્રુંચ (આ વુંવાય) બ્રહ્ના એક ાદ (િલબાગ)ભાું જ જણામ છે . એના ફાકીના ત્રણ ાદ અમ ૃત સ્લરૂ
સ્લમુંના હદવ્મ પ્રકાળભાું જ છે . જેવુ ું કે લેદભાું કશેલાયુ ું છે .
‘ऩादोऽस्म ववश्वाबूिातन त्रत्रऩादस्माभि
ृ ॊ हदवव।’ ऋग्वेद १०-९-३
લાસ્તલભાું તો યભાત્ભાભાું કોઈ ણ પ્રકાયનો િલબાગ છે જ નશીં. તો ણ જેભ આકાળભાું કોઈ િલબાગો ન
શોલા છતાું હદળા ઈ. ની ઉાિધઓ આી ને આણે વ્મલશાય કયીએ છીએ, જેભ કે આકાળના  ૂલથ બાગભાું લાદ છે ;
એલી જ યીતે યભાત્ભાભાું ભામાને કાયણે ચતુટાદની (ચાય િલબાગોની) કપના કયલાભાું આલી છે .

સ ૃષ્ટટ-ક્રભઃ
આ ભામા િલિળટટ આત્ભા, એટરે કે ઈશ્વયભાુંથી, વલથ પ્રથભ આકાળની ઉત્િિ થઈ. આકાળ િલિળટટ આત્ભાભાુંથી
લાયુની, લાયુ િલિળટટ આત્ભાભાુંથી અક્નનની, અક્નન િલિળટટ આત્ભાભાુંથી જની અને જ િલિળટટ આત્ભાભાુંથી  ૃથ્લીની
ઉત્િિ થઈ. આ ુંચ ભશાભ ૂતો ળરૂઆતભાું સ ૂક્ષ્ભ તન્દ્ભાત્રાઓ રૂે શતાું. એટરે કે આકાળ ળબ્દ તન્દ્ભાત્ર શતુ,ું લાયુ સ્ળથ
તન્દ્ભાત્ર, અક્નન રૂ તન્દ્ભાત્ર, જર યવ તન્દ્ભાત્ર અને  ૃથ્લી ગન્દ્ધ તન્દ્ભાત્ર શતી. એનો અથથ એલો થામ કે આકાળનુ ું સ્લરૂ
કેલર સ ૂક્ષ્ભ ળબ્દ જ શતો, લાયુન ુ ું સ્લરૂ કેલર સ ૂક્ષ્ભ સ્ળથ જ શતો, અક્નનનુ ું સ્લરૂ કેલર સ ૂક્ષ્ભ રૂ જ શતુ,ું જરનુ ું
સ્લરૂ કેલર સ ૂક્ષ્ભ યવ જ શતો અને  ૃથ્લીનુ ું સ્લરૂ કેલર સ ૂક્ષ્ભ ગન્દ્ધ જ શતી.

ુ વ ૃદ્ધઃ
ક્રભળઃ ગણ
વૌ પ્રથભ ઉત્ન્ન થએર આકાળભાું કેલ એક ળબ્દ ગુણ જ છે . આકાળભાુંથી ઉત્ન્ન થએર લાયુભાું આકાળનો
ળબ્દ ગુણતો આવ્મો જ અને વાથે સ્લમુંનો ગુણ સ્ળથ તો ખયો જ, આ યીતે લાયુ, ળબ્દ અને સ્ળથ એભ ફે ગુણો લાો
થમો. એલી જ યીતે લાયુભાુંથી ઉત્ન્ન થએર અક્નનભાું લાયુના ફે ગુણો ળબ્દ અને સ્ળથ તો આવ્મા જ અને તે ઉયાુંત
સ્લમુંનો ગુણ રૂ ણ ખયો, આ યીતે અક્નન, ળબ્દ, સ્ળથ

અને રૂ એભ ત્રણ ગુણો લાો થમો. અક્નનભાુંથી ઉત્ન્ન

થએર જરભાું અક્નનના ત્રણ ગુણો ળબ્દ, સ્ળથ અને રૂ તો આવ્મા અને વાથે સ્લમુંનો ગુણ યવ, આ યીતે જર, ળબ્દ,
સ્ળથ, રૂ અને યવ એભ ચાય ગુણો લાળું થયુ.ું જરભાુંથી ઉત્ન્ન થએર  ૃથ્લીભાું જરના ચાય ગુણો ળબ્દ, સ્ળથ, રૂ
અને યવ આવ્મા અને વાથે સ્લમુંનો ગુણ ગુંધ, આ યીતે  ૃથ્લી, ળબ્દ, સ્ળથ, રૂ, યવ અને ગુંધ એભ ાુંચ ગુણો લાી
થઈ.

ુ ો અનવ
ુ ાય સ્થ ૂતાઃ
ગણ
ઈશ્વયઈચ્છાથી ઉય જણાલેર સ ૂક્ષ્ભ ભ ૂતોનુ ું જ્માયે ઞ્ચીકયણ થામ છે ત્માયે એ તત્ત્લો સ ૂક્ષ્ભભાુંથી સ્થ ૂ ફને છે .
ગુણો અનુવાય આ સ્થ ૂ ુંચભ ૂતોની સ્થ ૂતાની ભાત્રાભાું પયક શોમ છે . અશીં જેભાું જેટરા લધુ ગુણો તે તત્ત્લ તેટલુું જ
લધુ સ્થ ૂ િનલડે છે . તાત્મથ એ છે કે આકાળ કેલ એક ળબ્દ ગુણ ધયાલનાય શોલાથી ફધા જ સ્થ ૂ ભ ૂતોભાું વૌથી
સ ૂક્ષ્ભ છે . લાયુ – ળબ્દ અને સ્ળથ ફે ગુણો લાો શોલાથી આકાળની વયખાભણીભા લધુ સ્થ ૂ છે . અક્નન - ળબ્દ, સ્ળથ
અને રૂ એભ ત્રણ ગુણો લાો શોલાથી લાયુથી સ્થ ૂ છે . જ - ળબ્દ, સ્ળથ, રૂ અને યવ એભ ચાય ગુણો ધયાલે છે
ભાટે તે અક્નનથી સ્થ ૂ છે .  ૃથ્લી - ળબ્દ, સ્ળથ, રૂ, યવ અને ગુંધ એભ ાુંચ ગુણો લાી શોલાથી જથી સ્થ ૂ છે .

સ્થ ૂભાું જ તાયતમ્મઃ
સ્થ ૂતાની પ્રભાણ ભાત્રાનો પયક (તાયતમ્મ) કેલ સ્થ ૂ ભ ૂતોભાું જ શોમ છે . સ ૂક્ષ્ભ ભ ૂતોભાું સ્થ ૂતા કે
તાયતમ્મનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઉઠતો નથી; કાયણ એ ફધા તો સ ૂક્ષ્ભ જ છે .
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ઞ્ચીકયણઃ
આણે ઉય જોયુ ું કે ઞ્ચીકયણની પ્રહક્રમાથી સ ૂક્ષ્ભ ભ ૂતો સ્થ ૂ ફને છે . ઞ્ચીકયણનો અથથ થામ ાુંચ સ ૂક્ષ્ભભ ૂતોનુ ું
િલળે પ્રકાયે થએલુું િભશ્રણ. આ િલળે પ્રહક્રમાભાું દયે ક ભ ૂતોનો સ્લમુંનો ૫૦% બાગ જેભનો તેભ જ યશે છે , અને તેભાું
ફાકીના ચાય ભ ૂતોના દયે કના ૧૨.૫%ને ઉભેયલાથી જે તે સ્થ ૂ ભ ૂત ઉત્ન્ન થામ છે .
આ યીતેઃ
સ્થ ૂ આકાળ તત્ત્લ = ૫૦% સ ૂક્ષ્ભ આકાળ તત્ત્લ +સ ૂક્ષ્ભ (લાયુ, અક્નન, જ અને  ૃથ્લી) દયે કના ૧૨.૫%
સ્થ ૂ લાયુ તત્ત્લ = ૫૦% સ ૂક્ષ્ભ લાયુ તત્ત્લ +સ ૂક્ષ્ભ (આકાળ, અક્નન, જ અને  ૃથ્લી) દયે કના ૧૨.૫%
સ્થ ૂ અક્નન તત્ત્લ = ૫૦% સ ૂક્ષ્ભ અક્નન તત્ત્લ +સ ૂક્ષ્ભ (લાયુ, આકાળ, જ અને  ૃથ્લી) દયે કના ૧૨.૫%
સ્થ ૂ જ તત્ત્લ = ૫૦% સ ૂક્ષ્ભ જ તત્ત્લ +સ ૂક્ષ્ભ (લાયુ, અક્નન, આકાળ અને  ૃથ્લી) દયે કના ૧૨.૫%
સ્થ ૂ  ૃથ્લી તત્ત્લ = ૫૦% સ ૂક્ષ્ભ  ૃથ્લી તત્ત્લ +સ ૂક્ષ્ભ (લાયુ, અક્નન, જ અને આકાળ) દયે કના ૧૨.૫%

બ્રહ્ાુંડઃ
ઉયોક્ત ઞ્ચભશાભ ૂતોભાુંથી બ્રહ્ાુંડની ઉત્િિ થામ છે . અત્મન્દ્ત િલળા અને અંડાકાય શોલાથી ઞ્ચભશાભ ૂતોનુ ું
આ કામથ બ્રહ્ાુંડ તયીકે ઓખામ છે . આ ભ્રહ્ાુંડભાું ચૌદ ભુલન(રોક) આલેરા છે . જે આ મુજફના છે .

ુ ન(રોક)
ચૌદ ભલ
ભ ૂરોક( ૃથ્લી) વાથે ઉયના વાત રોક છે . – ૧.ભ ૂ રોક ૨.ભ ૂલઃ રોક ૩.સ્લઃ રોક ૪.ભશન્ રોક ૫. જન રોક
૬.ત રોક ૭.વત્મ રોક.
 ૃથ્લીથી નીચે આ વાત રોક છે ઃ- ૧. અતર રોક ૨.િલતર રોક ૩.સુતર રોક ૪. તરાતર રોક ૫. યવાતર
રોક ૬.ભશાતર રોક ૭. ાતાર રોક.
આ ચૌદ રોકોભાું િલક્ષબન્ન પ્રકાયના જીલો યશે છે .

ભ ૂરોકઃ
ભ ૂરોક એટરે વાત દ્િો લાી આણી આ  ૃથ્લી જેના ય આણે યશીએ છીએ, જેને સ ૂમથ પ્રકાળ આે છે , ચુંરભા જેની
ઔિધ-લનસ્િતઓને ોતાના યવથી ુટટ કયે છે , જે નક્ષત્રો અને તાયાગણોથી સુળોક્ષબત છે , જ્માું વમુર રશેયામ છે
અને ગગનચુફ
ું ી ઉન્નત લથતોભાુંથી પ્રલાહશત થઈ જ્માું અનેક નદીઓ અનલયત ગિત વાથે વમુરને જઈ ભી યશી છે .
કેલ અશીં લવનાયા જીલોના ળયીયો ની ઉત્િિ ચાય પ્રકાયથી થામ છે ઃ-

ચતિુ લિધ પ્રાણીઃ
૧. ઉહિજ્જ ૨. સ્લેદજ ૩. અણ્ડજ અને ૪. જયાયુજ.
જે  ૃથ્લીને બેદીને ઉત્ન્ન થામ, તેભને ઉહિજ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે , જેલા કે – ઘાવ, છોડ, વ ૃક્ષ ઈ.
જે યવેલાના વુંવગથથી ઉત્ન્ન થામ તેભને સ્લેદજ કશેલાભાું આલે છે , જેલા કે – જૂ, રીખ ઈ.
જે ઈંડાભાુંથી ઉત્ન્ન થામ તેભને અણ્ડજ કશેલાભાું આલે છે , જેલા કો ભયઘી, કબ ૂતય ઈ.
જે જય(ઝપરી કે કોથી)થી જન્દ્ભે છે , તેભને જયાયુજ કશેલાભાું આલે છે , જેલા કે ભનુટમ, ગામ. ઘોડો ઈ.
આ ચાય પ્રકાયે ઉત્ન્ન થનાય ળયીયોની નીચે જણાલેર ચોમાથવી રાખ ને એક મોિનઓ શોમ છે .
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ચોમાથવી રાખ ને એક મોિનઓઃ
વ ૃક્ષાહદ – ૨૦ રાખ, જરચય – ૯ રાખ, કૃિભ – ૧૧ રાખ, ક્ષી ૧૦ રાખ, શુ ૩૦ રાખ, લાનય ૪ રાખ, અને
ભનુટમ ૧ મોિન.  ૃથ્લી ય યશેનાયા સ્થ ૂ દે શધાયી જીલોનાું ળયીયોના પ્રકાય ચોમાથવી રાખ ને એક અને નશીં કે ળયીયોની
વુંખ્મા. કાયણ કે ઉયોક્ત મોિનઓભાું ઉત્ન્ન ળયીયોની ગણના વુંબલ જ નથી.

ચ્ચીવ તત્ત્લોઃ
એક સ્થ ૂ ળયીયભા િઞ્ચકૃત ઞ્ચભશાભ ૂતોના નીચે દળાથલેર કોઠાભાું આલાભાું આલેરા ચ્ચીવ તત્ત્લો શાજય
શોમ છે . િઞ્ચકૃત શોલાને કાયણે આભતો ફધાભાું જ ફધા તત્િલો શાજય શોમ છે , તેભ છતાું જેભાું જે તત્ત્લની પ્રધાનતા
શોમ, તેને તેન ુ ું જ તત્ત્લ (કામથ) દળાથલાયુ ું છે .
ऩथ्
ृ वी

र्र

िेर्

वामु

आकाश

अश्स्थ

शोखणि

आरस्म

सॊकोिन

कट्माकाश

भाॉस

शुक्र

काश्न्ि

िरन

उदयाकाश

नाडी

भूत्र

ऺुधा

उत्मक्रभण

रृदमाकाश

त्मविा

स्वेद

िष
ृ ा

धावन

कॊठाकाश

योभ

रारा(राय)

तनद्रा

प्रसायण

भशयाकाश

ુ ઃ ઞ્ચીકયણઃ
પન
ઉય કોટટકભાું દળાથલેર ચ્ચીવ તત્ત્લો ઞ્ચીકૃત ઞ્ચભશાભ ૂતોના  ૂનઃ ઞ્ચીકયણથી ફન્દ્મા છે . આ ઞ્ચીકયણ
અને  ૂનઃ ઞ્ચીકયણ નીચે દળાથલેર કોઠા લડે સ્ટટ થામ છે .
ऩञ्िबूि

ऩथ्
ृ वी

ુનઃ ઞ્ચીકયણ િાયા ચ્ચીવ તત્ત્લો
र्र

िेर्

वामु

आकाश

ऩथ्
ृ वी

अश्स्थ - ૧

शोखणि - ૨

आरस्म - ૩

सॊकोिन - ૪

कट्माकाश - ૫

र्र

भाॉस - ૭

शुक्र - ૬

काश्न्ि - ૮

िरन - ૯

उदयाकाश - ૧૦

िेर्

नाडी -૧૨

भूत्र - ૧૩

ऺुधा - ૧૧

उत्मक्रभण - ૧૪

रृदमाकाश૧ - ૧૫

वामु

त्मविा - ૧૭

स्वेद - ૧૮

िष
ृ ा - ૧૯

धावन - ૧૬

कॊठाकाश - ૨૦

आकाश

योभ - ૨૨

राय - ૨૩

तनद्रा૨ - ૨૪

प्रसायण - ૨૫

भशयाकाश - ૨૧

નોંધઃ રાર અક્ષયો – નુું પ્રભાણ ૫૦% છે ફાકીના ૧૨.૫%.

प्रणव – बोधः – પ્રણલ ફોધ
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પ ૃથ્લી
(૧) અક્સ્થ – શાડકાું જેભાું ભોટો બાગ  ૃથ્લીનો છે , અને તેથી જ એ  ૃથ્લીની જેભ જ કઠણ શોમ છે . એભાું  ૃથ્લી નો
અડધો બાગ છે , અને ફાકીના અડધા બાગભાું, ળોક્ષણત, આરસ્મ, વુંકોચન અને કટયાકાળ એ ચાય વયખે બાગે, જર ઈ.
ચાય ભ ૂતો વાથે નીચે જણાવ્મા મુજફ િભિશ્રત થએરા છે .
(૨) ળોક્ષણત – એનો યું ગ રાર શોમ છે . એભાું  ૃથ્લીના બાગ વાથે જર ભે છે , તેથી એ જરનુ ું તત્ત્લ ણ ગણામ છે .
(૩) આરસ્મ – એભાું  ૃથ્લીની જેભ જડતા શોમ છે ભાટે એ  ૃથ્લીનો બાગ છે , વાથે તેજ ભતાું તેજનુ ું ત્િલ ગણામ છે .
(૪) વુંકોચન – એ ણ  ૃથ્લીના ગુણ ધયાલે છે ભાટે એ  ૃથ્લીનો બાગ છે , જે લાયુ વાથે ભી લાયુન ુ ું ત્િલ ગણામ છે .
(૫) કટયાકાળ – અશીં ભ એકત્ર થામ છે ભાટે એ  ૃથ્લીનો બાગ છે , અને તે આકાળ વાતે ભતાું આકોળનુ ું ત્િલ ણ
ગણામ છે .

જર
(૬) શુક્ર – લીમથ જેભાું જરનો ભોટો બાગ શોમ છે . એનુ ું કાયણ એ છે કે જે યીતે જર યું ગિલહશન છે અને વ ૃક્ષાહદ ની
વ ૃલ્ધ્ધભાું વશામક થામ છે , તેલી જ યીતે િલમથ ણ ગબથને ોે છે . તેથી એભાું અડધો બાગ જરનો છે , અને ફાકીના
અડધા બાગભાું, ભાુંવ, કાક્ન્દ્ત,ચરન અને ઉદયાકાળ એ ચાય વયખે બાગે, અક્નન ઈ. ચાય ભ ૂતો વાથે નીચે જણાવ્મા મુજફ
િભિશ્રત થએરા છે .
(૭) ભાાઁવ – એ રલીભ ૂત છે . ભાટે જરનો બાગ છે . એ  ૃથ્લીના તત્ત્લોભાું ભતો શોલાથી  ૃથ્લીનુ ું તત્ત્લ ગણામ છે .
(૮) કાક્ન્દ્ત – એના જર વાથેના વુંફધ
ું ના કાયણે કાક્ન્દ્તભાું પેયપાયો થતા યશે છે , ભાટે એજરનો જ બાગ ગણામ છે ,અને
એભાું તેજ શોલાથી એને તેજનુ ું તત્ત્લ ણ ગણામ છે
(૯) ચરન – જર જેવુ ું ચરામભાન છે , ભાટે જરનો જ બાગ છે , અને લાયુ વાથે ભી એ લાયુ તત્ત્લ ણ ગણામ છે .
(૧૦) ઉદયાકાળ – આ જરનુ ું સ્થાન છે ભાટે જરનો બાગ છે . એ આકાળ વાથે બે લ ુું છે ભાટે આકાળ તત્ત્લ ગણામ છે .

તેજ
(૧૧) ુધા – તેજનો મુખ્મ બાગ છે , કાયણકે ઉદયના અક્નનની પ્રફતાથી જ ુધા ઉત્ન્ન થામ છે . ભાટે એભાું તેજનો
અડધો બાગ છે . અને ફાકીના અડધા બાગભાું નાડી,મ ૂત્ર, ઉત્ક્રભણ અને ર્હદમાકાળ એ ચાય વયખે બાગે, લાયુ ઈ. ચાય
ભ ૂતો વાથે નીચે જણાવ્મા મુજફ િભિશ્રત થએરા છે .
(૧૨) નાડી – િાયા જ્લયની હયક્ષા થામ છે , ભાટે એભાું તેજનો હશસ્વો છે . વાથે એભા  ૃથ્લીની ણ શાજયી શોલાથી એ
 ૃથ્લી તત્ત્લ ભ ગણામ છે .
(૧૩) મ ૂત્ર – ઉટણ શોલાને કાયણે એ તેજનો અંળ છે . એભાું જર તત્ત્લની શાજયીને કાયણે એ જર તત્ત્લ ણ છે .
(૧૪) ઉત્ક્રભણ – એટરે ઉધ્લથગિત જે અક્નનભાું શોમ છે , ભાટે એ તેજનો અંળ છે . એભાું લાયુ ણ શોલાથી એ લાયુ તત્ત્લ
ણ ગણામ છે .
(૧૫) ર્હદમાકાળ – ર્હદમભાું વદૈ લ ઉટણતા યશે છે ભાટે એ તેજનો અંળ છે . તેભાું આકાવ તત્ત્લ ણ ભે લ ુું શોલાથી એ
આકાળ તત્ત્લ ણ કશેલામ છે .

લાય ુ
(૧૬) ધાલન – એટરે દોડવુ ું જે લાયુનો મુખ્મ ગુભ છે ભાટે જ એભાું લાયુનો અડધો બાગ છે . અને ફાકીના અડધા
બાગભાું ત્લચા, સ્લેદ, ત ૃા અને કણ્ઠાકાળ એ ચાય વયખે બાગે, આકાળ ઈ. ચાય ભ ૂતો વાથે નીચે જણાવ્મા મુજફ િભિશ્રત
થએરા છે .
प्रणव – बोधः – પ્રણલ ફોધ
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(૧૭) ત્લચા – એ િાયા સ્ળથ કયામ છે ભાટે એ યુનો બાગ છે . એભાું  ૃથ્લી તત્ત્લ ઉભેયાલાથી એને  ૃથ્લીનુ ું તત્ત્લ ણ
કશેલાભાું આલે છે .
(૧૮) સ્લેદ – આનો વુંફધ
ું લધુ શ્વાચ્છોશ્વાવ વાથે છે જે લાયુને અનુરક્ષીને શોમ છે અને એ યીતે થએર સ્લેદ અથાથત
યવેલો લાયુ લડે જ સુકામ ણ છે . ટે એ યુનો બાગ છે . એની વાથે જરને ઘિનટટ વુંફધ
ું શોલાથી એ જર તત્ત્લ ણ
ગણામ છે .
(૧૯) ત ૃા – લાયુથી ળોામને ત ૃા ઉત્ન્ન થામ છે , ભાટે એ લાયુનો જ બાગ છે . એની વાથે તેજ ણ ભે લ ુું છે ભાટે
તેજ તત્ત્લ ણ ગણામ છે .
(૨૦) કણ્ઠાકાળ – આ લાયુનો આલલા જલાનો ભાગથ છે તે કાયણે લાયુ તત્ત્લનો જ બાગ છે . એની વાથે આકાળ ણ
ભે લ ુું છે ભાટે એ આકાળ તત્ત્લ ણ ગણામ છે .

આકાળ
(૨૧) િળયાકાળ – આકાળની જેભ જ િળય એ મુખ્મ બાગ છે , એભાની ખારી જનમા આકાળરૂ શોલાથી એભાું આકાળનો
અડધો બાગ છે . અને ફાકીના અડધા બાગભાું યોભ, રાય, િનરા અને પ્રવાયણ એ ચાય વયખે બાગે,  ૃથ્લી ઈ. ચાય ભ ૂતો
વાથે નીચે જણાવ્મા મુજફ િભિશ્રત થએરા છે .
(૨૨) યોભ – એને કાલાથી દુઃખનો અનુબલ થામ છે , તેથી જ એ આકાળનો બાગ ફને છે . એભાું  ૃથ્લી તત્ત્લ ભલાથી
એ  ૃથ્લીનુ ું તત્ત્લ ણ ગભામ છે .
(૨૩) રાય – એ િળયાકાળ યથી નીચે ઉતયે છે . ભાટે એ આકાળનો બાગ છે . એની વાથે જરને ઘિનટટ વુંફધ
ું શોલાથી એ
જર તત્ત્લ ણ ગણામ છે .
(૨૪) િનરા – એનો વુંફધ
ું શુન્દ્મતા વાથે શોલાથી એ આકાળનો બાગ છે . એની વાથે તેજ ણ ભે લ ુું છે ભાટે તેજ તત્ત્લ
ણ ગણામ છે .
(૨૫) પ્રવાયણ – એભાું વ્માકતા શોલાને કાયણે એ આકાળનો બાગ છે . એભાું લાયુની વશામ ણ શોલાથી એ લાયુ તત્ત્લ
ણ ગણામ છે .

ભતાન્દ્તય
ભતાન્દ્તયથી કાભ, ક્રોધ, ળોક, ભોશ અને બમ એ ાુંચ આકાળના તત્ત્લો છે , જે ર્હદમાકાળભાુંથી ઉત્ન્ન થામ છે .
ભાટે એ ફધા જ આકાળ તત્ત્લો કશેલામ છે . આભ તો એ ફધા સ ૂક્ષ્ભ દે શના ધભય શોલા છતાું એભનો આલેળ સ્થ ૂ દે શભાું
પ્રત્મક્ષ દૃષ્ટટગોચય થતો શોલાથી એભનુ ું સ્થ ૂ દે શના તત્ત્લરૂભાું ણ લણથન કયલાભાું આલે છે . એલી જ યીતે  ૂલયક્ત

િનરાનુ ું ણ વભજવુ.ું

િલયાટઃ
ઉયના સ્થ ૂ ઞ્ચભશાભ ૂતો અને તેભનુ ું કામથરૂ એલી અનન્દ્ત સ ૃષ્ટટ (વ્મષ્ટટ) જે દે શધાયી જીલોલાા તથા ચૌદ
ભુલન લાા બ્રહ્ાુંડ ના િલિલધ રૂોભાું પ્રગટ થલાને (બાવલાને) કાયણે, િલયાટ (વભષ્ટટ) તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .

આત્ભાન ુંુ સ્થ ૂ ળયીયઃ
“एिि ् स्थूर शयीयभ ् आत्मभन्”
આ (ઉયોક્ત િલયાટ), આત્ભાનુ ું સ્થ ૂ ળયીય છે . આભ તો વભષ્ટટ સ્થ ૂ ઉાિધ લાા આત્ભાને ણ િલયાટ
કશેલામ છે , છતાું અશીં તો ભાત્ર સ્થ ૂ ઉાિધના અથથભાું જ િલયાટ ળબ્દનો ઉમોગ થમો છે .
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િલયાટ લણથનઃ
બગલાનના ળયીયનુ ું રૂક તે િલયાટ, જેનુ ું લણથન ળાસ્ત્રોભાું નીચે મુજફ કયલાભાું આવ્યુ ું છે –
એ િલયાટ બગલાનના ચયણો તે ાતા છે . િળય બ્રહ્રોક (વત્મરોક) છે . અન્દ્મ જુદા જુદા અંગો લચ્ચેના રોકો
છે . એભનુ ું ભકૃ ુ હટ-વુંચારન બમુંકય કા છે . નેત્ર સ ૂમથ છે . લા લાદોનો વમ ૂશ છે . નાિવકાઓ અિશ્વનીકુભાયો છે . એભની
ાુંણના ઝફકાયા યાત અને હદલવ છે . કાન દળે હદળા છે . શ્વાવ લાયુ છે . લાણી લેદ છે . ફાહઓ
હદગાર છે . મુખ અક્નન
ુ
છે . જીબ લરુણ છે . યોભાલી અઢાય પ્રકાયની અવુંખ્મ લનસ્િતઓ છે . શાડકાું લથતો છે . નવો નદીઓ છે . ેટ વમુર છે .
નીચેની ઈષ્ન્દ્રમો નયક છે . અશુંકાય રુર છે . બુદ્ધ બ્રહ્ા છે . ભન ચુંરભા છે . ક્ષચિ નાયામણ છે .

િલયાટ એ આત્ભા નથીઃ
ળુંકા થામ છે કે શુ ું આ ઉયોક્ત િલયાટ જગત જ આત્ભા છે ? કાયણ, અગાઉ જણાલી ચ ૂક્યા છીએ કે ફધુ ું જ
આત્ભા છે . એનુ ું વભાધાન એ છે કે િલયાટ એ આત્ભાનુ ું સ્થ ૂ ળયીય છે , અને નશીં કે આત્ભા. આત્ભા સ્લમું છે , જ્માયે િલયાટ
તો અનાત્ભા છે . આત્ભા વત્મ છે જ્માયે આ િલયાટ તો િભથ્મા છે . અથાથત િલયાટ એ આત્ભાનો િલલતથ છે (વત્મભાું કપેરા
રૂને વત્મનુ ું િલલતથ કે પ્રિતક્ષફિંફ કશેલાભાું આલે છે ) જેલી યીતે દોયીભાું વથ. વત્મ સ્લરૂ આત્ભાના અક્સ્તત્લથી જ આ
િલયાટનુ ું અક્સ્તત્લ છે . એટરે કે જે કાુંઈ ણ પ્રગટ થઈ યહ્ુું છે , તે આત્ભા િવલામ કશુ ું જ નથી. જે યીતે સ્લણથભાુંથી ફનેરા
આભુણો સ્લણથ િવલામ કાુંઈ જ નથી. કાયણ કે સ્લણથ િલના આભ ૂણ ટકી જ ન ળકે; આભ ૂણ િલના ણ સ્લણથ ટકતુ ું
શોમ જ છે . એલી જ યીતે િલયાટ-જગત આત્ભા િલના ટકી ન ળકે; યું ત ુ આત્ભા િલયાટ-જગત િલના ણ શોમ છે .

મ ૂ સ્ટટતાઃ
જે યીતે સ્લણથ એક તત્ત્લ છે અને જે િિંડ રૂે એ દે ખા દે છે , એ િિંડ જાણે કે એની ળક્ક્ત છે . સ્લણથથી અરગ
એલો િિંડ િવધ્ધ નથી થઈ ળકતો. તેથી એ સ્લણથભા િભથ્મા (કલ્પત) છે . હયલતથન કેલ િભથ્મા (કલ્પત) િિંડભાું જ
થઈ ળકે. સ્લણથભાું કદી કોઈ હયલતથન થતુ ું નથી. તેભ છતાું હયલતથનિળર િિંડ ઈ. આકાયોભાું વિા (અક્સ્તત્લ) તો
સ્લણથની જ યશે છે . એલી યીતે આત્ભા ણ સ્લણથની જેભ એક તત્ત્લ જ છે અને એની ળક્ક્ત, િત્રગુણાત્ભક ભામા, િિંડની
જેભ જ િભથ્મા છે . જે કાુંઈ હયલતથન થામ છે તે ફધુ ું જ ભામાભાું થતુ ું શોમ છે અને નશીં કે આત્ભાભાું. તેભ છતાું
હયલતથનિળર

ભામાભમ દાથયભાું વિા (અક્સ્તત્લ) તો આત્ભાની જ યશે છે . જે યીતે સ્લણથના િિંડભાુંથી તાય ફને,

તાયભાુંથી કુંઙ્ગન, કુુંણ્ડર આહદ આભ ૂણો ફને; તેલી જ યીતે િત્રગુણાત્ભક ભામાભાુંથી સ ૂક્ષ્ભભ ૂત ફને, સ ૂક્ષ્ભભ ૂતભાુંથી
સ્થ ૂભ ૂત, અને એ સ્થ ૂભ ૂતોના કામથ રૂે આ જગત ઉત્ન્ન થયુ.ું જેલી યીતે - જે સ્લણથ િિંડ રૂે શતુ ું – તે જ સ્લણથ તાય
રૂે દે ખાયુ ું તથા તે જ આભ ૂણો રૂે શોમ છે ; એલી જ યીતે જે આત્ભા ભામાળક્ક્તનુ ું મ ૂ છે તે જ સ ૂક્ષ્ભ-ઞ્ચભશાભ ૂતોના
રૂભાું પ્રગટ થામ છે અને તે જ સ્થ ૂભ ૂતો તથા તેના કામથ રૂ જગત તયીકે પ્રગટ થામ છે . અથાથત જેલી યીતે સ્લણથ જ
અભ ૂણ રૂે દે ખાઈ યહ્ુું છે ; તેલી જ યીતે આત્ભા જ જગતરૂે દે ખાઈ યહ્યો છે . આભ જે યીતે સ્લણથ જ, કઙ્ગન આહદ
આભ ૂણોના રૂભાું દે ખા દે છે , છતાું એ આભ ૂણોને આણે વીધુ ું સ્લણથ કશેલાને ફદરે કુંઙ્ગન, કુુંણ્ડર ઈ. નાભો થી જ
ઓખીએ છીએ, એલી યીતે આ આત્ભા જ હયલતથનિળર િલયાટના રૂે પ્રગટ છે ; તેભ છતાું એને વીધો આત્ભા ન કશેતાું,
આણે એને આત્ભાના ળયીય તયીકે ઓખીએ છીએ.

વ્માલશાહયક અને ાયભાિથિકઃ
ભામા અને ભામાના કામય વ્માલશાહયક છે . આત્ભા (ાયભાિથિક) તત્ત્લ છે . જે યીતે િિંડ, તાય અને આભ ૂણ
વ્માલશાહયક છે , એટરે કે એભનાથી જ વ્મલશાય થતો શોમ છે ; તેલી જ યીતે ભામા અને ભામાના કામયથી જ વ્મલશાય થામ
છે . સ્લણથ તત્ત્લ છે , એના કલ્પત નાભ રૂ િલના ભાત્ર સ્લણથનો વ્મલશાય નથી થતો અને ન તો કેલ સ્લણથ દે ખાતુ.ું
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જ્માયે ણ દે ખાળે તો એનુ ું કોઈ ને કોઈ કલ્પત રૂ અલશ્મ શળે અને તે રૂનો લાચક ળબ્દ (નાભ) ણ શળે. જે યીતે
સ્લણથ ક્યાુંક કુણ્ડર, કઙ્ગન આહદ આભ ૂણોના રૂભાું છે તો ક્યાુંક એ રગી કે િિંડ આહદ રૂોભાું છે . આકાય િલના એને
જોઈ નથી ળકાતુ,ું એલી જ યીતે સ્લણથ અવ્મશલામથ છે . એટરે કે એ વ્મશલાયનો િલમ નથી. એ અંગેનો જે કાુંઈ ણ
વ્મલશાય થામ છે , તે કલ્પત નાભ રૂથી જ થામ છે . એલી જ યીતે કોઈ ણ કલ્પત નાભ રૂ િલના આત્ભા દે ખાઈ
ળકતો નથી.

કપ્પત આલયણઃ
જે યીતે કઙ્ગનના રૂભાું આણે સ્લણથને જોતા શોલા છતાું એને સ્લણથ ન કશેતાું કઙ્ગન જ કશીએ છીએ, અને સ્લણથભાું
પ્રિતત થતુ ું કલ્પત કઙ્ગન સ્લણથના રૂને જાણેકે ઢાુંકી દે છે ; એલી જ યીતે જગતના રૂભાું આત્ભાને જોતા શોલા છતાું, એને
આણે આત્ભા ન કશેતાું જગત કશીએ છીએ. એ યીતે આત્ભાભાું પ્રિતત થતુ ું કલ્પત ભામાભમ નાભરૂાત્ભક જગત જાણે કે
આત્ભાને ઢાુંકી દે છે .

આધ્માત્ત્ભકાહદ ન ુંુ સ્લરૂઃ
િલિલધ રૂોભાું બાવનાય િલયાટ આધ્માત્ત્ભક, આિધદૈ િલક તેભજ આિધબૌિતક એ ત્રણ બાગોભાું લશેંચાએરો છે . આ
ત્રણ બાગોભાું લશેંચાલાને કાયણે જ િલયાટને વભજી ળકામ છે , અન્દ્મથા એ વભજી જ ન ળકામ. આધ્માત્ત્ભક એને કશેલામ
છે ; જેભા આત્ભ વમ્ફક્ન્દ્ધત જાણકાયી શોમ. એટરે કે જે ‘હ’ુ ું કે ‘ભારુું’ રૂે જણાતુ ું શોમ. જેભ કે નેત્રેષ્ન્દ્રમ આધ્માતિભક છે .

નેત્ર ભાટે પ્રાણી ‘ભાયાું નેત્ર’ એ પ્રકાયનો આત્ભવમ્ફન્દ્ધ ભાનતો શોમ છે . આિધદૈ િલક એભને કશેલાભાું આલે છે , જે
ઈષ્ન્દ્રમોના મ ૂભાું છે . જેભને ઈષ્ન્દ્રમોના દે લતા ગણલાભાું આલે છે અને જેભના િલના ઈષ્ન્દ્રમો ોતાનુ ું કાભ નથી કયી
ળકતી. જેભ કે નેત્ર આધ્માત્ત્ભક છે તો સ ૂમથ (તેજ તત્ત્લ કે પ્રકાળ) આિધદૈ િલક છે . કાયણ તેજ અથલા અક્નન તત્ત્લભાુંથી
જ નેત્રની ઉત્િિ થઈ છે તેભ જ તેજ કે પ્રકાળ લગય નેત્રો, જોલાનુ ું કામથ કયી નથી ળકતા. આિધબૌિતક એલા ગુણો છે જે
ભ ૂતો (ભ ૂિભ ય લવનાયા)ને આધાહયત શોમ છે અને તેભની િવદ્ધ નેત્રો ઈ. ઈષ્ન્દ્રમો લડે થામ છે . તાત્મથ એ છે કે તેજ
(નેત્રો) જ તેજ (પ્રકાળ )લડે તેજ(રૂ)ને ગ્રશણ કયે છે . એનો અથથ એલો થમો કે નેત્ર= આધ્માત્ત્ભક, પ્રકાળ=આિધદૈ િલક,
રૂ=આિધબૌિતક – આ ત્રણે એક જ તેજ(અક્નન) તત્ત્લ છે . આ તેજ(અક્નન) તત્ત્લનુ ું કોઈ ણ સ્લરૂ આધ્માત્ત્ભક આહદ
િત્રિલધ બેદો િલના િવધ નથી થઈ ળકતુ.ું આ યીતે જેટરા ણ િત્રિલધ બેદો જણામ છે , તે બધા જ આધ્માત્ત્ભક,

આિધદૈ િલક અને આિધબૌિતક સ્લરૂે જ શોમ છે .

યસ્ય વાેક્ષઃ
ઉય મુજફના આધ્માત્ત્ભક, આિધદૈ િલક, અને આિધબૌિતક એ ત્રણે િલબાગો ણ ભ્રભ જેલા જ બાવે છે .
લાસ્તલભાું આ િત્રિલધ બેદ ણ એક આત્ભાના જ િલલતથ છે , કાયણ કે આધ્માત્ત્ભકાહદ ત્રણે યસ્યની અેક્ષાએ જ િવધ
થામ છે , એભાના કોઈ સ્લતુંત્ર યીતે િવધ થઈ ળકતા નથી. નેત્રની િવદ્ધ, રૂની િવદ્ધ (રૂની જાણકાયી)ને આધાયે જ છે .
જો રૂની જાણકાયી જ ન શોમ તો રૂનુ ું જ્ઞાન કયાલનાયી નેત્રેષ્ન્દ્રમ જ છે એવુ ું િવધ નથી થઈ ળકતુ.ું એ તો સ્ટટ જ છે કે
રૂની જાણકાયી નેત્રથી જ થઈ ળકે. જો નેત્ર જ ન શોમ તો રૂની જાણકાયી ભી જ ન ળકે. એલી જ યીતે આિધદૈ િલક
પ્રકાળ િલના આધ્માત્ત્ભક નેત્ર અને આિધબૌિતક રૂની િવદ્ધ અળક્ય જ છે , કાયણ કે પ્રકાળની ગેયશાજયીભાું રૂની
જાણકાયી ન ભલાથી, રૂનુ ું જ્ઞાન કયાલનાય નેત્રેષ્ન્દ્રમ ણ િવધ (ઉમોગી) નથી થઈ ળકતી. નેત્ર તેભ જ રૂની
જાણકાયી િલના કેલ પ્રકાળની ણ કોઈ ઉમોગીતા નથી. જો નેત્ર ન શોમ અને રૂને જોઈ ન ળકામ ત્માયે ‘પ્રકાળ છે ’
એવુ ું ુયલાય ન કયી ળકામ. એલી જ યીતે શ્રોત્ર, આકાળ અને ળબ્દ; ત્લચા, લાયુ અને સ્ળથ; યવના, જર અને યવ તેભ
જ નાિવકા (ઘ્રાણેષ્ન્દ્રમ),  ૃથ્લી અને ગન્દ્ધ એ ફધા જ યસ્યની અેક્ષાએ જ િવધ થતા શોમ છે .
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પ્રકયણ: ૧. અકાય ભાત્રા
અલસ્થાઓ
આબાવબાસ્મ અને વાણક્ષબાસ્મઃ
જાગૃત અને સ્લપ્ન અલસ્થાભાુંઆધ્માત્ત્ભક, આિધદૈ િલક, અને આિધબૌિતકની યસ્ય િવદ્ધ થતી શોમ છે .
િલળેભાું એવુ ું છે કે સ્લપ્ન અલસ્થાના દાથય પ્રિતબાિવક (ભનોભમ - ધાયે રા) શોલાને કાયણે વાક્ષક્ષબાસ્મ છે અને જાગૃત
અલસ્થાના દાથય વ્માલશાહયક શોલાને કાયણે આબાવબાસ્મ છે . જાગૃત અલસ્થાભાું અન્દ્તઃકયણની વ ૃિિભાું યશેર (ચેતન)
આત્ભાનો આબાવ એભને પ્રકાિળત કયે છે અને – આબાવથી એ પ્રકાિળત થમા – તેન ુ ું જ્ઞાન વાક્ષક્ષ ચેતના (આત્ભા) લડે
થામ છે . એનો અથથ એ થામ કે ‘આ ુસ્તક છે ’ એવુ ું જ્ઞાન ુસ્તકાકાય વ ૃિિભાું સ્થાએરા, સ્લમું િવધ વાક્ષક્ષચેતન
(આત્ભા)ને આબાવથી થામ છે , અને ‘ભને ુસ્તકનુ ું જ્ઞાન થઈ ગયુ’ું એવુ ું જ્ઞાન સ્લમું િવધ વાક્ષક્ષ ચેતન આત્ભા િાયા થામ
છે . તાત્મથ એવુ ું છે કે શેલ ુું જ્ઞાન, જેભાું આધ્માત્ત્ભક આહદ ત્રણે યસ્ય િવધ થામ છે , તે આબાવથી થામ છે , અને એ
જ્ઞાનનુ ું જ્ઞાન સ્લમું િવધ વાક્ષક્ષ ચેતન આત્ભા લડે થામ છે . આલી યીતે આધ્માત્ત્ભક આહદના બાલો, એટરે કે ‘શોવુ’ને
ું વાક્ષક્ષ
આત્ભા પ્રકાિળત કયે છે .

અબાલ ણ વાણક્ષબાસ્મઃ
સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાભાું ભનના રીન થમા ફાદ આધ્માત્ત્ભક નેત્રાહદ, આિધદૈ િલક સ ૂમાથહદ તથા આિધબૌિતક રૂાહદ
કોઈની ણ િવદ્ધ નથી થતી, કાયણ ભનના રીન થલાથી(૧) સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાભાું ભનની કોઈ ણ વ ૃિિ યશેતી નથી(૨).
વ ૃિિના અબાલભાું ચેતનનો આબાવ થતો જ નથી(૩), જેલી યીતે દથણ િલ.ના અબાલભાું મુખ િલ. નુ ું પ્રિતક્ષફફ
િં શોતુ ું જ
નથી. શલે જ્માયે અન્દ્તઃકયણની વ ૃિિઓ નથી તથા ચેતનનો આબાવ ણ નથી ત્માયે વ ૃિિ અને આબાવની ગેયશાજયીભાું
વલાથિધટઠાન ચેતન કોઈ ણ ઘટ કે ટ િલ.ને પ્રકાિળત કયળે જ નશીં. આ યીતે સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાભાું ‘આધ્માત્ત્ભકાહદ
ફધાનુ ું જ અજ્ઞાન છે ’ એ ણ વાક્ષક્ષ ચેતન આત્ભાથી િવધ થામ છે . એનો અથથ એલો થમો કે આધ્માત્ત્ભકાહદના અબાલને
ણ સ્લમું િવધ વાક્ષક્ષ આત્ભા જ પ્રકાિળત કયે છે . આ યીતે આધ્માત્ત્ભકાહદના બાલ અને અબાલનો પ્રકાળક સ્લમું િવધ
આત્ભા જ વત્મ છે અને આ ફધાજ આધ્મત્ત્ભકાદી સ્લમું િવધ ન શોલાને કાયણે િભથ્મા જ છે , એટરે કે એ વઘા કેલ
આત્ભાના િલલતથ જ છે .

નોંધઃ- (૧)‘ભનના રીન થલાથી’ – એવુું કશેલાનુ ું તાત્મથ એ છે કે ભન કે લ ફાહ્ય વ ૃિિઓને છોડી દે છે , એ વભાપ્ત નથી થઈ જતુ,ું
ૃ -સ્લપ્ન દાથયની વ ૃિિ ન શોલાને કાયણે, એ અલસ્થાનુ ું નાભ
વાભાન્દ્મ અલસ્થાભાું યશે છે . આલી વાભાન્દ્મ અલસ્થાભાું જાગત
‘અિલદ્યા વ ૃિિ’ યાખલાભાું આવ્યુ ું છે . આભ એ અિલદ્યા વ ૃિિ લડે જ પ્રાજ્ઞનાભક જીલ આનુંદનો બોક્તા કશેલામ છે .
ૃ અને સ્લપ્ન જેલી દાથાથ કાય કોઈ ણ વ ૃિિ નથી
(૨)‘કોઈ ણ વ ૃિિ યશેતી નથી’ – એવુ ું કશેલાનુ ું તાત્મથ એ છે કે જાગત
યશેતી.
ૃ અલસ્થાની વ ૃિિઓભાું જે યીતે
(૩)‘વ ૃિિના અબાલભાું ચેતનનો આબાવ થતો જ નથી’– એવુ ું કશેલાનુ ું તાત્મથ એ છે કે જાગત
ચેતનનો સ્ટટ રૂે આબાવ થામ છે , તેલો આબાવ અશીં નથી થતો. યું ત ુ અિલદ્યા વ ૃિિભાું અસ્ટટ આબાવ તો થામ જ છે .
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આત્ભા સ્લમું િવધ છે ઃ
આ યીતે િલચાય કયલાથી એલો િનશ્ચમ થામ છે કે, આ વું ૂણથ દૃશ્મ જગત્ સ્લતુંત્ર િવધ ન થલાથી એ િભથ્મા જ
છે . આધ્માત્ત્ભકાહદ ત્રણેને એક વાથે પ્રકાિળત કયનાય વાક્ષક્ષ ચેતન આત્ભા જ વત્મ છે ; કાયણ કે વાક્ષક્ષ આત્ભા સ્લમું પ્રકાળ
શોલાથી, સ્લતુંત્ર િવધ છે . આત્ભા ોતાની િવદ્ધ ભાટે આધ્માત્ત્ભકાહદ કોઈની ણ અેક્ષા નથી યાખતો અને
આધ્માત્ત્ભકાહદ ત્રણે ચેતન દૃટટા આત્ભા િલના િવધ થઈ જ ન ળકે. આત્ભા એભના શોલા અને ન શોલાને એટરે કે
આધ્માત્ત્ભકાહદ ના બાલ અને અબાલ ફન્નેને પ્રકાિળત કયે છે . ભાટે આત્ભા વત્મ અને સ્લમું િવધ છે .
આત્ભાના સ્થ ૂ ળયીય(િલયાટ)ને ધ્માનભાું યાખીને શલે જાગૃત અલસ્થાનુ ું લણથન કયલાભાું આલે છે ઃ-

જાગૃત અલસ્થાઃ
“इश्न्द्रमैयथोऩरश्धधर्ावगरयिभ ्”

‘જે અલસ્થાભાું ઇષ્ન્દ્રઓ િાયા િલમ પ્રાલ્પ્ત કયામ છે તે અલસ્થાને જાગૃત અલસ્થા કશેલાભાું આલે છે .’
અત્રે ‘ઇષ્ન્દ્રઓ’ ળબ્દ કયણલાચી છે તથા ‘પ્રાલ્પ્ત’ ળબ્દ ફધા કયણોંના વ્માાયનો સ ૂચક છે .
આભ તો વાભાન્દ્મ યીતે પ્રાલ્પ્ત તો સ્લપ્ન આહદ અન્દ્મ અલસ્થાઓભાું ણ થતી શોમ છે , તેભ છતાું કયણ જન્દ્મ
પ્રાલ્પ્ત તો કેલ જાગૃત અલસ્થાભાું જ થામ છે . કયણ ફે પ્રકાયના શોમ છે . ફાહ્યકયણ અને અન્દ્તઃકયણ. ાુંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો
અને ાુંચ કભેષ્ન્દ્રમો એ ફાહ્યકયણ છે . ભન, બુદ્ધ, ક્ષચિ અને અશુંકાય એ અન્દ્તઃકયણ છે .(૧)

જે અલસ્થાભાું શ્રોત્રાહદ

જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો લડે જે ળબ્દાહદ િલમોનુ ું જ્ઞાન થામ છે , લાક્ આહદ કભેષ્ન્દ્રમો લડે જે ળબ્દોચ્ચાયણાહદ હક્રમાઓ થામ છે અને
ભન, બુદ્ધ આહદ લડે જે અનુભાન આહદ જ્ઞાન તેભ જ વુંકપ-િલકપ આહદ હક્રમા થામ છે , તે અલસ્થાને જાગૃત અલસ્થા
કશેલામ છે .

નોંધઃ- (૧) કયણ ળબ્દનો અથથ થામ વાધન. જે ફશાયના જ્ઞાન અને ફશાયની હક્રમાઓ ભાટેના વાધનો શોમ એભને
ફાહ્યકયણ કશેલાભાું આલે છે . જે અંદયના સુખ-દુઃખ ભાટેના જ્ઞાન અને ક્ષચન્દ્તનાહદ હક્રમાના વાધનો શોમ તેભને
અન્દ્તઃકયણ કશેલાભાું આલે છે . ફાહ્યકયણ જે કભેષ્ન્દ્રમો અને જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો છે તેભને અન્દ્તઃકયણ ય આધાય યાખલો
ડે છે . અથાથત જ્માું સુધી ભન રૂી અન્દ્તઃકયણનો વશમોગ ન શોમ ત્માું સુધી ફાહ્યેષ્ન્દ્રમો ોતાના િલમોને ગ્રશણ
નથી કયી ળકતી. જેભ કે કોઈ ઉદે ળ વાુંબી યહ્યો શોમ, યું ત ુ એ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમ વાથે ભનનો મોગ નશીં શોમ તો ળો
ઉદે ળ ભળ્મો તેન ુ ું જ્ઞાન નશીં થામ. એલી જ યીતે અન્દ્તઃકયણને ણ ફાહ્ય િલમોની જાણકાયી ભાટે શ્રોત્રાહદ
જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો ય આધાય યાખલો ડે છે . જેભ કે શ્રોત્રેષ્ન્દ્રમ કાભ ન કયતી શોમ તો ભન ફશાયના ળબ્દોને વભજી
નશીં ળકે, જે યીતે ફશેયી વ્મક્ક્તને ળબ્દોનુ ું જ્ઞાન નથી શોતુ.ું

અધ્માત્ભ અને અિધદૈ લઃ
અગાઉ જણાવ્મા અનુવાય જે કાુંઈ ણ બેદો જણામ છે , તે ફધા જ આધ્માત્ત્ભક, આિધદૈ િલક અને આિધબૌિતક
રૂોભાું જ શોમ છે . તાત્મથ એવુ ું છે કે શ્રોત્રાહદકયણ જે આધ્માત્ત્ભક પ્રકાયના છે તે સ્થ ૂ ળયીયભાું ોતોતાની ભમાથદાભાું
(દામયાભાું) યશીને જ કામથ કયતા શોમ છે . એ યીતે િલયાટ રૂી બ્રહ્નુ ું સ્થ ૂ ળયીય જે બ્રહ્ાુંડ છે , એના વભષ્ટટ
કયણાક્ષબભાની દે લ, વ્મષ્ટટ (જીલ) ઇષ્ન્દ્રમોના દે લતા શોમ છે . જે વ્મષ્ટટની ઇષ્ન્દ્રમો ય અનુગ્રશ કયીને તેભને ોતાના
િલમોને ગ્રશણ કયલાનુ ું વાભથ્મથ પ્રદાન કયે છે . એટરે કે તેભના દામયાઓને કામથક્ષભ અને સુયક્ષક્ષત યાખે છે , જેને રીધે
તેઓ ોત-ોતાના િલમોને ગ્રશણ કયલાભાું વભથથ ફને છે . તેઓ ોત-ોતાના દે લતાઓના અનુગ્રશ િલના ોતાના
િલમોને ગ્રશણ ન કયી ળકે. જેભ કે – નેત્રના દે લતા સ ૂમથના અનુગ્રશ િલના વ્મક્ક્ત આંધો થઈ જામ છે ; એટરે કે તે
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રૂને જોલાને અવભથથ થામ છે . એ યીતે જ દયે ક અધ્માત્ભના અિધભ ૂત તેભજ અિધદે લનુ ું સ્લરૂ નીચેના કોઠાભાું સ્ટટ
કયલાભાું આવ્યુ ું છે .

अन्ि्कयण

कभेश्न्द्रय़ाॉ

ऻानेश्न्द्रमाॉ

અધ્માત્ભ આહદન ુંુ કોટટક

નોંધઃ

(१)

अध्मात्मभ

अधधबूि

अधधदे व

श्रोत्र

शधद

हदशा

त्मविा

स्ऩशव

वामु

िऺु

रूऩ

सूमव

श्र्ह्वा

यस

वरुण

घ्राण

गन्ध

ऩथ्
ृ वी

वाक्

विन

अश्ग्न

ऩाखण

आदान

इन्द्र

ऩाद

गभन

उऩेन्द्र(ववष्ण)ु

भशश्न

आनन्द

प्रर्ाऩति

गुदा

ववसगव

भत्मृ मु(मभ)

अन्ि्कयण

स्पुयण

ववष्णु

भन

सॊकल्ऩ, ववकल्ऩ

िन्द्रभा

फुवि

तनश्िम

ब्रह्भा(१)सूमव

धित्मि

धिन्िन

नायामण

अहॊ काय

अभबभान

रुद्र

िभ(भामा)

ववकाय

ईश्वय

- વાભાન્દ્મ યીતે બુલ્ધ્ધના દે લતા તયીકે સ ૂમથને દળાથલાતો શોમ છે , છતાું

બ્રહ્ાને બુલ્ધ્ધનો દે લતા ભાનલાભાું યસ્ય િલયોધ નથી, કાયણકે ળાસ્ત્રોના
અલરોકન યથી એવુું જણાયુું છે કે ુયાણોભાું જેને બ્રહ્ા કશેલામા છે , તેને જ
લેદોભાું સ ૂમથ તયીકે ઓખાલામા છે .
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તભ અને ઈશ્વયઃ
તભ અધ્માત્ભ છે , િલકાય અિધભ ૂત છે તથા ઈશ્વય અિધદે લ છે . એ િનિશ્ચત જ છે કે તભ (ભામા) કે પ્રકૃિત દયે ક
ક્ષણે ફદરાતી જ યશે છે (હયણાિભની છે ). ભાટે જ એ ફદરાલ અથલા િલકાય અિધભ ૂત રેખામ છે . યું ત ુ કોઈ ણ

ુ ી િવધ ન થઈ ળકે, જમાું સધ
ુ ી એનો આધાય િનિલિકાય ન શોમ. જે યીતે કોઈ ણ ઘયે ણ ુ ું ત્માું સુધી ન તો
િલકાય ત્માું સધ
ફની ળકે કે ન બાુંગી ળકે, જ્માું સુધી એભાું કોઈ ધાતુ – વોનુ-ચાું
ું દી િલ. – ન શોમ. તે યીતે જ ઈશ્વયરૂી િનિલિકાય
અિધદે લ િલના ભામાનો િલકાય ણ િવધ ન થઈ ળકે.

પ્રાકૃત જગત િનમભ ફધ છે ઃ
ફીજી અગત્મની લાત એ છે કે પ્રકૃિતના જે ણ િલકાયો કે હક્રમાઓ છે , એભાું એક ચોક્કવ િનમભ શોમ છે . એ
િનમભને આધાયે જ વું ૂણથ લૈજ્ઞાિનક ઉન્નિતઓ થતી શોમ છે . જો એ વ્મલક્સ્થત અને િનમભફધ ન શોમ તો બૌિતક
િલજ્ઞાનનો કોઈ ણ િવધાુંત ટકી જ ન ળકે. કોઈ ણ લસ્તુભાું િનમભ (િવધાુંત), િનમાભક લગય િવધ નશીં થઈ ળકે. તેથી
જ ઈશ્વયરૂી િનમાભક લગય આિધબૌિતક જગતના િનમભો િવધ નશીં થઈ ળકે, એ જ કાયણે દયે ક આિધબૌિતક િનમભ
ભાટે આિધદૈ િલક ઈશ્વય દળાથલલાભાું આવ્મો છે . ઈશ્વય ળબ્દ ણ અનુળાવનકતાથ અથલા િનમાભકનો ફોધ જ કયાલે છે .

ઈશ્વય િનિલિકાય છે ઃ
ઈશ્વય િનમાભક શોલા છતાું ણ િનિલિકાય છે . જે યીતે ઉય જણાલી ચ ૂક્યા છીએ, એનુ ું િનમાભકત્લ એના અક્સ્તત્લ ભાત્રને
કાયણે જ છે . જે યીતે શ્રુિત ણ વુંકેત આે છે ઃ-

“बीषास्भाद्वाि् ऩविे, बीषोदे ति सम
ू ्व ।

बीषास्भादश्ग्नश्िेन्द्रश्ि, भत्मृ मुधाववति ऩॊिभ इति ।।”

(िै० – २-८-१)

એ યભાત્ભાના બમથી, એટરે કે યાજાની જેભ – કેલ અક્સ્તત્લથી જ લાયુ, સ ૂમથ, અક્નન, ઇન્દ્ર અને મ ૃત્યુ (ાુંચે)
ણ ોત-ોતાના કામથભાું યોકાએરા યશે છે . તાત્મથ એ છે કે ઈશ્વયની વિા ભાત્રથી જ લાયુ આહદ ફધી જ ળક્ક્તઓ
ોત-ોતાના િનમભોભાું યશીને કામથ કયે છે .
આ યીતે દે લતાઓના અનુગ્રશ પ્રાપ્ત કયે ર ફાહ્ય અને અન્દ્તઃકયણ લડે ોત-ોતાના િલમોનુ ું જે જ્ઞાન થામ છે ,
એને જાગૃત અલસ્થાનુ ું જ્ઞાન કશેલામ છે .

िवश्व - “त दुभयािभमातयात्मा िवश्वः”

ઉયોક્ત જાગૃત અલસ્થા તેભ જ સ્થ ૂ ળયીયના અક્ષબભાની (ધાયણ કયનાય)ને િલશ્વ કશેલામ છે .

ભનટુ મ િવલામ અન્દ્મ કોઈ ળાસ્ત્રનો અિધકાયી (ળીખલાને ાત્ર) નથીઃ
અશીં જે જાગૃત અલસ્થાની લાત છે , તે ભનુટમ-પ્રાણીની જાગૃત અલસ્થા છે . કેલ ભનુટમ ળયીયભાું જ ફાહ્યકયણ
તેભ જ અન્દ્તઃકયણ, એટરે કે ભન, બુદ્ધ, ક્ષચિ, અશુંકાય તેભ જ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રઓ તથા કભેષ્ન્દ્રઓનો  ૂણથ િલકાવ થામ છે . કેલ
ભનુટમ જ

ળાસ્ત્રોનો અિધકાયી છે . ફીજા જે

સ્થાલયાહદ મોનીભાું છે , તેભને ભાટે લેદાહદ ળાસ્ત્રોનુ ું પ્રાગટય નથી. તેઓ

યભાત્ભાનો વાક્ષાત્કાય કયી ળકતા નથી. તેભનાભાું અન્દ્તઃકયણ તેભ જ ફાહ્યકયણ  ૂણથણે િલકિવત નથી શોતુ.ું જેભ ઉય
દળાથલાયુ છે કે આ અન્દ્તઃકયણ અને ફાહ્યકયણ યસ્ય (એક ફીજા ય) આધાહયત છે , તેભ જ એ સ્થ ૂ ળયીયના
દામયાઓ િલના કામથક્ષભ થઈ નથી ળકતા, શુ-ક્ષી આહદ મોિનઓભાું કેટરાકના ળયીયોભાું ઇષ્ન્દ્રમોના દામયા શોતા જ
નથી. કેટરાકભાું એક, કેટરાકભાું ફે, ત્રણ કે ચાય સુધી શોમ છે . કોઈ કોઈભાું ાુંચ દામયાઓ ણ શોમ છે . યું ત ુ એનાથી
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(એ દામયાઓથી) તેઓ ફાહ્ય િલમોને  ૂણથ ણે ગ્રશણ કયી ળકતા નથી. યું ત ુ તેભના અન્દ્તઃકયણભાું ‘હુ ું છું, ભાયે જીલવુ ું
છે ’ એલી િલળે અશુંવ ૃિિ કામથ કયતી શોમ છે . એ જ કાયણ છે કે એભનો વ્મલશાય દે શ િનલાથશ ભાટે જ શોમ છે અને
તદાત્ભક (એલી જ અન્દ્મ) પ્રવ ૃિિઓભાું કેષ્ન્દ્રત શોમ છે . એટરે કે જીલલા ભાટે આશાય ભેલલો, થાકી જામ ત્માયે આયાભ

ુ ) વુંતાન
કયલો (િનરા રેલી), ળયીય નાળનો (મ ૃત્યુનો) બમ દે ખામ ત્માયે તેનો વાભનો કયલો અને કાભલાવનાલળ (ભૈથન
ેદા કયલા.

કોોનો ક્રિભક િલકાવઃ
વ ૃક્ષાહદભાું કેલ અન્નભમકોળની જ પ્રધાનતા છે – ફાકીના કોળ ભોટે બાગે સુષપ્ુ ત છે . વાથહદ મોિનઓભાું
અન્નભમ અને પ્રાણભમ એ ફેની પ્રધાનતા છે ; ફાકીના કોળો  ૂયતા િલકસ્મા નથી. એલી જ યીતે શુ-ક્ષી મોિનઓભાું
અન્નભમ-પ્રાણભમની વાથે ભનોભમ તેભજ િલજ્ઞાનભમનો ણ વશેજ િલકાવ થમો છે . યું ત ુ ાુંચે કોળો (આનુંદભમ
વાથે)નો  ૂણથ િલકાવ તો કેલ ભનુટમ ળયીયભાું જ થામ છે .

ભાનલ ળયીયની શ્રેટઠતા અને વપતાઃ
ભનુટમ મોિનને જ શ્રેટઠ ગણલાભાું આલે છે .

“सष्ृ ट्वा ऩयु ाखण ववववधान्मर्माऽऽत्मभशक्त्ममा वऺ
ृ ान ् सयीसऩ
ृ ऩशून ् िगदॊ शभत्मस्मान ्।
िैस्िैयिष्ु टरृदम् ऩरु
ु षॊ ववधाम ब्रह्भावरोकधधषणॊ भद
ु भाऩ दे व्।।”

(बागवि-११-९-२८)

બગલાને ોતાની અક્ષચન્દ્ત્મ ળક્ક્ત-ભામા લડે વ ૃક્ષ-વયીસ ૃ, શુ-ક્ષી, ભચ્છય અને ભાછરીઓ ઈ. અનેક
પ્રકાયની મોિનઓ યચી, યું ત ુ એ ફધાથી એભને વુંતો ન થમો. ત્માયે તેભણે ભનુટમ દે શનુ ું વર્જન કયુ.ું એનાભાું એલી
બુદ્ધ મુકી જેના લડે એને બ્રહ્નો વાક્ષાત્કાય થઈ ળકે. એની યચના કયી એ ખ ૂફ જ આનુંહદત થમો. અથલા એવુ ું વભજો કે
િલધાતાએ એક ભશાન પ્રમોગ કમય, જેની ળરુઆત વ ૃક્ષથી કયી અને તે ભનુટમ સુધી શોંચી વપ થઈ. આ ભાનલ
ળયીયભાું જ ફધી ઈષ્ન્દ્રમો અને અન્દ્તઃકયણનો  ૂણથ રૂે િલકાવ ળક્ય શતો, તેથી આ કુળ કરાકાય જે તત્ત્લો મુકલા
ભાુંગતો શતો, તે એ ભાનલ ળયીયભાું મુકી ળક્યો. અને તે તત્ત્લ િલળે શતુ,ું ભાનલીની ભનન કયલાની ળક્ક્ત –
પ્રજ્ઞાળક્ક્ત. અન્દ્મ જીલોભાું ોતાના વર્જકને જાણલાની ળક્ક્ત ન શતી, તેથી જ એણે કામય િાયા વર્જનશાયની ળક્ક્ત તેભજ
ક્સ્થિતને જાણલાના ઉદ્દે ળ થી જ આ િલળે જીલધાયીનુ ું િનભાથણ કયુ.ું આથી િવધ થામ છે કે ભનટુ મના િનભાથણનો મખ્ુ મ

ઉદ્દે ળ ોતાના વર્જનશાય િલળેન ુંુ પ ૂણથ જ્ઞાન ભેલલાનો જ છે . એને જ અન્દ્મ ળબ્દોભાું બ્રહ્-વાક્ષાત્કાય, અયોક્ષ અનુભ ૂિત
તેભજ આત્ભજ્ઞાન કશેલાભાું આલે છે . જેને પ્રાપ્ત કયી ભનુટમ  ૂણથ ળાુંિત અને અખુંડ આનુંદનો અનુબલ કયે છે .

ભાનલીની પ ૂણથતા ઋિ બાલભાું યશેરી છે ઃ
જણામ એવુ ું છે કે ભનુટમ મોિન, જેને ફનાલીને બ્રહ્ા ખ ૂફ આનુંહદત થમા, જેને ભાનલી, ચોમાથવી રાખ
મોિનઓભાું બટક્યા ફાદ પ્રાપ્ત કયે છે , તેભાું એ શુ-ક્ષીઓથી ણ લધુ દુઃખી, વ્મગ્ર અને અળાુંત છે . એનુ ું કાયણ એવુ ું
છે કે ચોમાથવી રાખ મોનીભાું બટકતા બટકતા એનો અધ્માવ લધુ દૃઢ થઈ જામ છે . અને એ આનુંદને દયે ક ક્ષણે
હયણાભી બૌિતક િલમોભાુંથી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ોતાની ફધી જ પ્રજ્ઞા ળક્ક્તને ખચી નાખે છે . અને છતાું આનુંદને
લસ્તુતઃ (વાચા અથથભાું) પ્રાપ્ત નથી કયી ળકતો. જ્માયે એ ચાયે ફાજુ થી િનયાળ થઈ જામ છે , ત્માયે શાયીને એ ગુરુને
ુ
ળયણે જામ છે અને ળાસ્ત્રોના અધ્મમન-ભનન િાયા જન્દ્ભ-જન્દ્ભાતયો િલત્મે, ાુંચ શેતઓ
(જન્દ્ભ, ઔિધ, ભન્દ્ત્ર, ત અને
ુ
વભાિધ) ભાું ના કોઈ ણ શેતઓ
લડે ોતાની પ્રજ્ઞાળક્ક્તનો િલળે િલકાવ કયે છે , જે વાભાન્દ્મ ભનુટમની દૃષ્ટટભાું િવદ્ધ
રેખામ છે . જેને વાભાન્દ્મ ભાનિલ અતીષ્ન્દ્રમ કશે છે , તે ઋિ ભાટે વેષ્ન્દ્રમ શોમ છે . એટરે કે વાભાન્દ્મ ભાનલી, દે ળ, કા
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અને લસ્તુના વુંદબે આ વુંવાયના િલમોને વભજી નથી ળકતો, ણ એક ઋિ વલથત્ર, વલથકાે અને ફધી જ લસ્તુઓને
ફયાફય જાણે છે . એ િલશ્વના તત્ત્લને મથાથથ રૂે જાણે છે – એનાભાું જ્ઞાનની  ૂણથતા શોમ છે . ઋિનુ ું જ્ઞાન કદી ભ્રભબયુું
નથી શોતુ.ું એ વલથજ્ઞ ઈશ્વય વાથે એક શોમ છે . એનો બાલાથથ એ છે કે ઋિ-દભાું જ ભાનલીના ફાહ્ય તેભ જ
અંતઃકયણનો  ૂણથ િલકાવ થામ છે ; અને ત્માયે જ તે આત્ભદળથન કયી ળકે છે .

ઋિને વ્મષ્ટટ-વભષ્ટટનો બેદ-ભ્રભ નથીઃ
ભાનલી, ઋિ બાલને પ્રાપ્ત કયી, એટરે કે પ્રજ્ઞાના  ૂણથ િલકાવ િાયા વ્મષ્ટટ-વભષ્ટટના બેદ-ભ્રભથી છૂટકાયો
ભેલી, જ્માું સુધી આત્ભવાક્ષાત્કાય નથી કયી રેતો, ત્માું સુધી વાભાન્દ્મ ભાનલીની ક્સ્થિતભાું યશીને, ઉય જણાલેર જાગૃત
અલસ્થા અને વ્મષ્ટટ સ્થ ૂ ળયીયભાું જ અક્ષબભાન (િલશ્વાવ) યાખીને િલશ્વ તયીકે ઓખામ છે . લાસ્તલભાું તો આ વ્મષ્ટટ
અક્ષબભાની િલશ્વ, િલયાટથી અરામદુું નથી. એ લાતને સ ૂચલલા ભાટે જ એને વભષ્ટટલાચક એવુ ું િલશ્વ નાભ આલાભાું
આવ્યુ ું છે . લાત એલી છે કે આત્ભાનો બેદ ઉાિધ લડે દળાથલામ છે . જ્માયે ઉાિધઓ જુદી જુદી શોમ છે ત્માયે જે તે
ઉાિધના િલળેણો ણ જુદા જુદા શોમ છે . જેલી યીતે આકાળ એક છે યું ત ુ ઘટરૂી ઉાિધથી ઘટાકાળ અને ભઠરૂી
ઉાિધથી ભઠાકાળ કશેલામ છે . એલી જ યીતે વ્મષ્ટટ સ્થ ૂ ળયીય ઉાિધ લાાને િલશ્વ અને વભષ્ટટ સ્થ ૂ ળયીય ઉાિધ
લાાને િલયાટ કશે છે . યું ત ુ જે વભષ્ટટ-વ્મષ્ટટના બેદ થી િલયાટ અને િલશ્વનો બેદ છે ; તે વભષ્ટટ-વ્મષ્ટટનો બેદ જ કલ્પત
છે , લાસ્તિલક નથી. જે યીતે ાણીની દૃષ્ટટએ જોઈએ તો વમુર અને તયું ગભાું કોઈ બેદ નથી, ફન્ને ાણી જ તો છે . એલી
જ યીતે સ્થ ૂ ઞ્ચભ ૂતની દૃષ્ટટએ વ્મષ્ટટ સ્થ ૂ ળયીય અને વભષ્ટટ સ્થ ૂ ળયીય ફન્નેભાું બેદ નથી. ફન્ને ભાત્ર સ્થ ૂ ઞ્ચભ ૂત
જ તો છે .

ભ્રભન ુંુ કાયણ અજ્ઞાનઃ
ભ્રભની ઉત્િિ સ્લરૂના અજ્ઞાનને કાયણે થામ છે . આ અજ્ઞાનને રીધે જ િભથ્મા જગતને વત્મ ભાનીને, સ્લમુંને,
જે િભથ્મા જગતનો એક અંળ અને અનાત્ભ ળયીય છે , તેને ‘હ’ુ ું ભાની રે છે .

જાગ્રત પરુ ુ  તથા જાગ્રત દૃટટાઃ
આને ભ્રભ એટરા ભાટે કશેલામ છે કાયણ કે જાગ્રત અલસ્થાની વભષ્ટટ અને વ્મષ્ટટની ક્સ્થિત, સ્લપ્નની વભષ્ટટવ્મષ્ટટ જેલી જ છે . જે યીતે વું ૂણથ સ્લપ્નની સ ૃષ્ટટને સ્લપ્ન જોનાય દળાથલે છે અને એ સ્લપ્ન કલ્પત (ભામા પ્રેયીત
અન્દ્તઃકયણ) એલો સ્લપ્ન ુરુ ોતાના ળયીયીને ‘હ’ુ ું અને ‘ભારુું’ કયીને જ ઓખે છે . એલી જ યીતે જાગ્રતની વું ૂણથ
(વભષ્ટટ) સ ૃષ્ટટને જાગ્રત દૃટટા જુએ છે અને એ જ ભામા કલ્પત અન્દ્તઃકયણ ખાવ ફનીને જાગ્રતના સ્થ ૂ ળયીય ને ‘હ’ુ ું
અને ‘ભારુું’ ભાનીને જાગ્રત ુરુ અથાથત િલશ્વ કશેલામ છે . તાત્મથ એ છે કે વભષ્ટટનો અધ્મક્ષ િલયાટ અને વ્મષ્ટટ િલશ્વભાું
તાલ્ત્ત્લક યીતે કોઈ પયક નથી, કેલ પયકનો ભ્રભ ભાત્ર છે . તેથી જ િલશ્વ અને િલયાટની એકતાને અનુબલલા ભાટે તથા
બેદના ભ્રભને દૂ ય કયલા ભાટે ફન્નેન ુ ું અબેદ ક્ષચિંતન જ કયવુ ું જોઈએ.

અકાય લણથનનો ઉવુંશાયઃ
“एित्मत्रमभ ् अकाय्”

સ્થ ૂ ળયીય, જાગ્રત્ અલસ્થા અને િલશ્વ આ ત્રણે કાયની પ્રથભ ભાત્રા अકાય છે . (अ उ भ)
આણે ળરૂઆતભાું જ જોયુ ું કે કાયનુ ું િનરૂણ જ પ્રણલ ફોધ છે . કાયની ત્રણ ભાત્રાઓ શોમ છે ઃ- अકાય, उકાય
અને भકાય. અત્માય સુધીભાું સ્થ ૂ ળયીય (િલયાટ), જાગ્રત્ અલસ્થા તેભજ આ ફન્નેના અક્ષબભાની િલશ્વને દળાથલી શલે એ
જણાલીએ છીએ કે આ ત્રણેને કાયની શેરી ભાત્રા ‘अકાય’ વભજલી જોઈએ. આ ત્રણેને એક વાથે ‘अકાય’ કશેલાનુ ું
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તાત્મથ એ છે કે આ ત્રણેનો એક ફીજા વાથે વુંફધ
ું છે તેભ જ એભની િવદ્ધ ણ યસ્ય જ થામ છે . એભને પ્રથભ ભાત્રા ‘अકાય’

કશેલાનુ ું કાયણ એ છે કે વલથ પ્રથભ આ ત્રણે જ િવધ થામ છે . ‘अકાય’ વું ૂણથ લણથભાાભાું ણ પ્રથભ તેભજ વલથ વ્માપ્ત
છે , આ ત્રણે સ્થ ૂ ચયાચયભાું ણ વ્માપ્ત છે . અશીં બાલ એ છે કે કાય વ્માખ્માનના પ્રવુંગે અત્માય સુધીભાું કાયની
પ્રથભ ભાત્રા ‘अકાય’ની વ્માખ્મા આ રૂભાું કયલાભાું આલી છે – વું ૂણથ સ્થ ૂ જગત, જાગ્રત્ અલસ્થા અને એ ફન્નેન ુ ું
અક્ષબભાની િલશ્વ આ ત્રણે ‘अકાય’ રૂ છે .

।। અશીં ‘अકાય’ની વ્માખ્મા  ૂણથ થઈ।।
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પ્રકયણ: ૨. ઉકાય ભાત્રા
સ ૂક્ષ્ભ ળયીયનો ઉક્રભ
જે ળયીયીને કાયણે, આ ઞ્ચીકૃત ઞ્ચભશાભ ૂતોના ચ્ચીવ તત્ત્લોથી ફનેલ ુું અનાત્ભ સ્થ ૂ ળયીય, ોતાને બ્રાહ્ણ,
ક્ષિત્રમ, લૈશ્મ, શ ૂર, બ્રહ્ચાયી, ગૃશસ્થ, લાનપ્રસ્થ, વુંન્દ્માવી, સ્થ ૂ-કૃળ, સ્માભ-ગૌય, ફા-યુલા, વ ૃધ ભાને છે ; િતા-ુત્ર,
બાઈ આહદ જેલા વુંફધ
ું યાખે છે ; ોતાને સુખ આનાયને િભત્ર અને દુઃખ આનાયને ળત્રુ ભાનીને, યાગ-િેને લળીભ ૂત
થઈ કભથભાું પ્રવ ૃિ યશે છે ; અને જે ળયીયના આધાયે આ સ્થ ૂ ળયીય ટક્ુ ું છે ; જેના ચાપમા જલાથી એના ફધાજ વુંફધ
ું ો
વભાપ્ત થઈ જામ છે અને આ સ્થ ૂ ળયીયને તુયુંન્દ્ત ફાી, દપનાલી કે જભાું લશાલી દે લાભાું આલે છે , તે ળયીયને સ ૂક્ષ્ભ
ળયીય તયીકે ઓખલાભાું આલે છે . તેની ઉત્િિનુ ું પ્રકાય લણથન શલે કયીએ છીએઃ-

“अऩञ्िीकृिऩञ्िभहाबूिातन ऩञ्ििन्भात्राखण िि ्-कामव ि
ऩञ्िप्राणा् दशेश्न्द्रमाखण भनोफुविश्िेति सप्िदशकॊ
भरङ्गॊ बौतिकॊ हहयण्मगबव इत्ममुच्मिे”।

અઞ્ચીકૃત એટરે કે સ ૂક્ષ્ભ ઞ્ચભશાભ ૂત (તેભજ તેના કામયનુ ું લણથન કયાયુ ું છે ), એટરે કે આકાળ-ળબ્દતન્દ્ભાત્રા,
લાયુ-સ્ળથતન્દ્ભાત્રા, તેજ-રૂતન્દ્ભાત્રા, જર-યવતન્દ્ભાત્રા તેભ જ  ૃથ્લી- ગુંધતન્દ્ભાત્રા છે .

હશયણ્મગબથઃ
ઉયના સ ૂક્ષ્ભ ઞ્ચભશાભ ૂતો લડે તેરા, સ્લણથ જેલા દે દીપ્મભાન આથપ્રત્મક્ષ સ ૂક્ષ્ભ બ્રહ્ાુંડની ઉત્િિ થામ છે .
આ બ્રહ્ાુંડના અન્દ્તગથત અનન્દ્ત જીલોની અવ્મક્ત લાવનાઓથી યુક્ત હશયણ્મગબથની એકવાથે જ િલજીના ચભકાયાની
જેભ અક્ષબવ્મક્ક્ત થામ છે . એને હશયણ્મગબથ એટરા ભાટે કશેલાભાું આલે છે , કાયણ કે, આ હશયણ્મગબથ, એટરે કે
ઞ્ચભશાભ ૂતોનો સ્લણથભમ બ ૃશદ અણ્ડ (બ્રહ્ાુંડ) જ એનો ગબથ અથાથત ઉત્િિ સ્થાન છે . હશયણ્મગબથ બ્રહ્ા છે . કાયણ એ જ
સ્થ ૂ ચયાચયનુ ું કાયણ છે . બ્રહ્ાની ઉત્િિનુ ું સ્થાન શોલાને કાયણે સ ૂક્ષ્ભભ ૂતોના અણ્ડને બ્રહ્ાુંડ કશેલામ છે કાયણ કે સ્થ ૂ
એ (બ્રહ્ા) િાયા ઉત્ન્ન થામ છે . જેભ કે ભનુસ્મ ૃિતભાું કશેલાયુ ું છે ઃ-

“ िदण्डभबवि ् है भॊ सहस्ाॊशुसभप्रबभ ् ।

िश्स्भन ् र्ऻे स्वमॊ ब्रह्भा सववरोकवऩिाभह् ।।”

એટરે કે એ યભેશ્વયભાુંથી સ ૂમથ વભાન પ્રકાળલાળું સ્લણથભમ બ્રહ્ાણ્ડ ઉત્ન્ન થયુ.ું વમ્ ૂણથ સ્થ ૂ બ્રહ્ાણ્ડ
ચયાચયના યભિતા સ્લમું બ્રહ્ા એભાુંથી જ ઉત્ન્ન થમા.
તાત્મથ એવુ ું છે કે પ્રથભ ઈશ્વયભાુંથી સ ૂક્ષ્ભભ ૂતો ઉત્ન્ન થામ છે અને સ ૂક્ષ્ભભ ૂતોભાુંથી હશયણ્મગબથ ઉત્ન્ન થામ છે .
કાયણ કે અગક્ષણત સ ૂક્ષ્ભળયીયોની લાવનાભમ-વભટટે જ હશયણ્મગબથ કશેલાભાું આલે છે અને સ ૂક્ષ્ભ ળયીય (ઞ્ચપ્રાણ,
ઞ્ચજ્ઞાનેષ્ન્દ્રઓ, ઞ્ચકભેષ્ન્દ્રઓ તેભજ અન્દ્તઃકયણ-ભન અને બુદ્ધ)ની ઉત્િિ સ ૂક્ષ્ભભ ૂતોભાુંથી થઈ છે .

લાવનાઓ અનન્દ્ત છે ઃ
લાવનાઓ અનન્દ્ત પ્રકાયની શોમ છે . એ અનન્દ્ત પ્રકાયની લાવનાઓભાુંથી રગબગ એક એક પ્રકાયની લાવનાઓ
લાા અનન્દ્ત જીલો શોમ છે . આલી લાવનાઓ લાા રગબગ દયે ક જીલની અનન્દ્ત કપોની વુંક્ષચત એલી અનન્દ્ત
લાવનાઓ વભમે વભમે પ્રગટ થતી યશે છે , અને એ પ્રગટ લાવનાઓભાુંથી અનન્દ્ત નલી લાવનાઓનો જન્દ્ભ ણ થતો
યશે છે . ખાવ કયીને ભનુટમ મોિન જ નલી લાવનાઓની વ ૃદ્ધ કયતી યશે છે .
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ભનટુ મ ળયીય જ કભથમોિન છે ઃ
ભનુટમ ળયીય જ કભથમોિન છે કાયણ કે અન્દ્મ મોનીઓ તો કેલ બોગ મોની જ છે . બરેને છી તે શુ-ક્ષીની
મોિન શોમ કે દે લતાઓની. ભાત્ર ભાનલ મોિનને જ કભથ મોિન ભાનલાભાું આલે છે . આ મોિનભાું  ૂલથ વુંક્ષચત કભયના પને
હયણાભે સુખ-દુઃખ બોગલતો ભાનલી નલા કભય ણ કયતો જ યશે છે . એનુ ું કાયણ એવુ ું છે કે ભનુટમ મોિનભાું જ
હક્રમાળક્ક્ત અને જ્ઞાનળક્ક્તનો  ૂણથ િલકાવ થામ છે . જે યીતે આણે અગાઉ જોયુ.ું લાવનાઓના આ રૂોનો આહદ, અન્દ્ત,
ભધ્મ, વુંખ્મા અથલા દે ળ-કા કે િનિભિનુ ું કોઈ િનિશ્ચત પ્રભાણ નક્કી ન કયી ળકામ કે એ આટરા પ્રકાયની, આટરી જ
છે , કાયણ લાવનાઓ તો અનન્દ્ત છે . મુખ્મત્લે લાવનાઓની િલક્ષચત્રતા ગુણોના તાયતમ્મને કાયણે શોમ છે . આભતો દયે ક
લાવભાઓભાું ત્રણે ગુણો િલદ્યભાન શોમ છે . યું ત ુ કોઈભાું વત્ત્લગુણ૧, કોઈભાું યજોગુણ૨, કોઈભાું તભોગુણ૩, કોઈભાું
વત્ત્લિભિશ્રત યજોગુણ૪, કોઈભાું યજોિભિશ્રત તભોગુણ૫, તો કોઈભાું વત્ત્લિભિશ્રત તભોગુણ૬ની પ્રધાનતા શોમ છે . કશેલાનો
બાલાથથ એટરો જ છે કે જે તે ગુણોની િલિલધતાને કાયણે જ લાવનાઓના પ્રકાયભાું બેદો જણામ છે .(બ ૃ.લા.વા.।।६४।।).
કોઈભાું એક ગુણની, કોઈભાું ફે ગુણોના, તો કોઈભાું ત્રણે ગુણોની પ્રધાનતા શોમ છે .

લાવનાઓના છ પ્રકાયઃ
અનન્દ્ત જીલોની આ અનન્દ્ત લાવનાઓના મુખ્મત્લે છ પ્રકાયો ળાસ્ત્રોભાું લણથલામા છે જે મજુલેહદમ
બ ૃશદાયણ્મકોિનદના નીચે જણાલેર ભુંત્રથી સ્ટટ થીમ છે ઃ-

“तस्य हैतस्य पुरुषस्यरूपं,
यथा महारजनं वासो यथा पांड्वािवकं यथेतरगोपो,
यथाग्निचययथा पुण्डरीकं यथा सकृ िद्वद्युत्तम् ।”
(बृ० २-३-६)

ઉયોક્ત શ્રુિતના આધાયે શ્રી િલદ્યાયણ્મ સ્લાભીએ ોતાના ‘બ ૃશદાયણ્મક લાિતિકવાય’’ભાું નીચે મુજફ લાવનાઓ
અથાથત ભનના સ્લરૂોનુ ું લણથન કયુું છે ઃ-

हारररं वसनं यद्वत्संसगायत्पीततां व्रजेत् ।
तद्वन्नायायददसंसगायिलिङ्गं रागाददमद्भवेत् ।।५८।।
इषत्पाण्डु श्च पुरुषः स्यात् स्वतः श्वेतकम्बिः ।
तथेषच्दद्धया युक्तं स्वतो रागाददभागिप ।।५९।।
आतरगोपोऽितरक्तः यात्स्वत एव तथा मनः।
िविवक्तदेशस्थस्यािप िवषयप्रवणं क्विचत् ।।६०।।
ऄग्नेरर्चचययथाभास्वदहत्यिप तथा क्विचत् ।
वेदशास्त्रिवदप्यतयन् बाधे्यायद्युपरवैः ।।६१।।
िसताम्भोजं यथा सौम्यं सुगितध मृदु च स्वतः।
जतमनैव तथािचत्तं युक्तं शमदमाददिभः ।।६२।।
तीव्रिवद्युद्यथाऽ त्यततं घनध्वाततापनोदकृ त्।
तथा िहरण्यगभयस्य सवयथा वासना भवेत् ।।६३।।
तमुपासीन अप्नोित िश्रयमत्यततमूर्चजताम् ।
रजःसत्त्वतमोयोगात् वासनानां िविचत्रता ।।६४।।
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ુ પ્રધાન ભન (બ ૃ.લા.વા.।।५८।।)
૧. યજોિભિશ્રત વત્ત્લગણ
ભનના શેરા પ્રકાયની વભજ આ યીતે આલાભાું આલી છે . જે યીતે શદથી યું ગલાભાું આલેલ ુું લસ્ત્ર, યું ગાલા
અગાઉ વપેદ શતુ,ું યું ત ુ શદ વાથે વુંફધ
ું ફુંધાતા ીળું થઈ ગયુ.ું એલી જ યીતે ભાનલીનુ ું ભન સ્લબાલથી તો શુધ જ
શોમ છે , યું ત ુ િલમો વાથે વુંકથ ભા આલલાથી અને શભેળ તેભાુંજ યચ્મા-ચ્મા યશેલાથી તેભા જ તપરીન થઈ જામ છે ,
એટરે કે યું ગાઈ જામ છે , યાગ યુક્ત ફની જામ છે .
જે યીતે ઋિ િલશ્વાિભત્ર જે ોતાના તોફથી બ્રહ્િિદને પ્રાપ્ત કયી ચ ૂક્યા શતા, છતાું જ્માયે એભને અપ્વયા
ભેનકાનો બેટો થઈ ગમો ત્માયે તેઓ તેના ય આવક્ત થઈ ગમા. તેલી જ કથા છે ઋિ વૌબાયીની છે , તેઓ એક ભશાન
તસ્લી તેભ જ શુધાન્દ્તઃકયણ અને િવદ્ધ પ્રાપ્ત ઋિ શતા. આટલુું શોલા છતાું એક લાય જ્માયે એભણે જરચયોને
િલમહક્રડા કયતાું જોમાું, તો એભના ભનભાું ણ સુપ્ત િલમ-લાવના જાગી ઉઠી. તેઓ એવુ ું કયલા આતુય થઈ ઉઠયા.
હયણાભે ોતાના િવદ્ધફથી આકથક યુલાલસ્થા અને રાલણ્મ કયી એક ફે નશીં યું ત ુ ચાવ યાજકુભાહયઓનુ ું

ુ પ્રધાન ભનન ુંુ ઉદાશયણ છે .
ાણીગ્રશણ કયુું અને િલમહક્રડાભાું અટલાઈ ગમા. આ યજોિભિશ્રત વત્ત્લગણ

૨. યજઃ વત્ત્લિભિશ્રત ઉબમ પ્રધાન ભન (બ ૃ.લા.વા.।।५९।।)
ભનનો ફીજો પ્રકાય અશીં વભજાલામો છે - જે યીતે ઘેટાુંના ઊનભાુંથી ફનાલેરો વાભાન્દ્મ વપેદ ધાફો થોડો
ખયફચડો અને ઝાુંખો ને ીાળ ડતો શોમ છે , તેલી જ યીતે કેટરાક રોકોનુ ું ભન સ્લમું શ્રધાયુક્ત શોલા છતાું થોડુું
યાગાત્ભક શોમ છે , એટરે કે દૈ લી ગુણોલાળું શોલા છતાું ણ યાગાહદ દોયુક્ત ણ શોમ છે . જેવુ ું સુગ્રીલના જીલન યથી
જણામ છે . શ્રી શનુભાનજીની કૃા અને વમ્કથ થી એભના જીલનભાું શ્રધાહદ વાલ્ત્ત્લક ગુણો િલદ્યભાન શતા. જ્માયે તઓ
ઋટમમ ૂક લથત ય યશેતા શતા, ત્માયે એભનુ ું જીલન એક તસ્લી જેવુ ું ખુફ જ વાલ્ત્ત્લક શતુ.ું તેભ છતાું એભના ર્હદમભાું
સ્ત્રી અને વમ્િત િલળે છૂી રારવાઓ જરૂય શતી. જ્માયે બગલાન યાભની કૃાથી એભને ોતાની વમ્િત પયી ભી
ગઈ, તો એ વાુંવાહયક યાગ-યું ગભાું એટરા આવક્ત થઈ ગમા કે બગલાન યાભ વભક્ષ તેભણે કયે રી પ્રિતજ્ઞા ણ ભ ૂરી
ગમા, અને શ્રી રક્ષ્ભણે એભને જઈને વાલધાન કયલા ડયા તેભજ ચેતલણી આલી ડી. ત્માયે તેભણે ોતાની
નફાઈઓ થી યલળ થમાનુ ું કબુપયુ ું અને પયી વાલ્ત્ત્લક બાલ ભેલી રીધો. આ યજઃવત્ત્લિભિશ્રત ઉબમ પ્રધાન ભનન ુંુ

ઉદાશયણ છે .

ુ િભિશ્રત યજોગણ
ુ પ્રધાન ભન (બ ૃ.લા.વા.।।६०।।)
૩. તભોગણ
ભનનો ત્રીજો પ્રકાય અશીં વભજાલલાભાું આવ્મો છે . જે યીતે ઈન્દ્રગો નાભનુ ું એક જુલડુું યું ગે અને સ્લબાલે જ
અત્મન્દ્ત રાર શોમ છે , એલી જ યીતે કેટરાકના ભન એટરા ફધા તો િલમોથી બયે રા શોમ છે કે, એલા એકાન્દ્ત સ્થે
જ્માું કોઈ ણ િલમોનો વમ્કથ ન શોમ ત્માું યહ્યા યહ્યા ણ તેભનુ ું ભન િલમ ક્ષચત
િં નભાું જ ડૂફેલ ુું યશે છે . િલચોથી તે
કદી મુક્ત થતુ ું જ નથી. એટરે કે છે પરા શ્વાવ સુધી તે િલમોને છોડલા જ નથી ભાુંગતુ.ું એની લાવનાઓ શભેળાું અત ૃપ્ત
જ યશે છે . જેલી યીતે ભશાબાયતની યાજા મમાિતની કથાભાું આણે જોઈએ છીએ. યાજા મમાિતને માથપ્ત ભાત્રાભાું ઐશ્વમથ
અને બોગ ભળ્મા શતા. તેઓ જીલન બય સ્લેચ્છા  ૂલથક બોગોભાું યત યહ્યા. અન્દ્તે જ્માયે તેઓ અત્મન્દ્ત વ ૃધ થઈ ગમા;
ઇષ્ન્દ્રમો િળિથર થઈ ગઈ, ત્માયે મમાિત જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો તેભજ કભેષ્ન્દ્રમો લડે િલમોને બોગલલા ભાટે વલથથા અવભથથ શતા;
તો ણ એભની આવક્ક્ત એટરી પ્રફ શતી કે તેભણે ોતાની અત ૃપ્ત લાવનાઓને ત ૃપ્ત કયલા ભાટે ોતાના ુત્રની

ુ િભિશ્રત યજોગણ
ુ પ્રધાન ભનન ુંુ
યુલાની ણ રઈ રીધી. ત્માય ફાદ પયી વ ૃધ થએ ણ અત ૃપ્ત જ યહ્યા. આ તભોગણ
ઉદાશયણ છે .
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ુ િભિશ્રત વત્ત્લગણ
ુ પ્રધાન ભન (બ ૃ.લા.વા.।।६१।।)
૪. ક્લણચત ્ તભોગણ
ભનનો ચોથો પ્રકાય વભજાલલા ભાટે ઉદાશયણ તયીકે, પ્રજ્જ્લક્ષરત અક્નન જે યીતે ચભક તેભ જ પ્રકાળયુક્ત શોમ
છે યું ત ુ કોઈ લાય વુંકથ ભાું આલતાું દઝાડે ણ છે , એલી જ યીતે કોઈનુ ું ભન જ્ઞાન, પ્રકાળયુક્ત તેભ જ િતવ્ર તોભમ
શોમ છે . આલા ભશાન ુરુો િાયા જ્ઞાન તથા પ્રકાળ અને ઈલ્ચ્છત લયદાનની પ્રાલ્પ્ત થતી શોમ છે , યું ત ુ તે વાથે તેભના
શ્રાથી કોઈ લાય ભશાતા અથલા દુઃખ અને વુંકટની ક્સ્થિત ણ આલી ડે છે . જે યીતે દુલાથવા ભશિિના જીલનની
એનેક ઘટનાઓથી સ્ટટ થામ છે કે એભના ભનની ક્સ્થિત ણ કાુંઈક આલી જ શતી.
એકલાયની ઘટનાભાું કે તેઓ કણ્લ ઋિને આશ્રભે શોંચ્મા. ત્માું ફાયણુ ું ફુંધ શતુ.ું તેભણે બોજન ભાટે ‘નાયામણ
શહય’ કયુ.ું અંદય ળકુુંતરા ોતાના િપ્રમ દુટમન્દ્તના િલચાયોભાું ખોલાએરી શતી. એ એટરી ફધી તો તપરીન શતી કે ભશિિ
દુલાથવાએ ઘણી લાય ોકામાથ ફાદ ણ એણે ન વાુંબળ્યુ.ું ત્માયે દુલાથવા થોડા ક્ષખન્ન થમા અને એભણે ધ્માન ધયીને જોયુ ું
તો એભને જણાયુ ું કે ળકુુંતરાએ ોતાના િપ્રમના િલચાયોભાું ખોલાએરી શોલાને કાયણે શજી સુધી ફાયણુ ું ખોપયુ ું નથી.
દુલાથવાએ આ લાતને ોતાનુ ું અભાન ભાન્દ્યુ ું અને ગુસ્વે થઈ શ્રા આી દીધો કે જેના િલચાયોભાું ત ૂ ોતાની સુધ-બુધ

ુ િભિશ્રત વત્ત્લગણ
ુ પ્રધાન ભન છે .
ખોઈ ફેઠી છે તે તને ભ ૂરી જળે. આ પ્રકાયનુ ું ભન ક્લણચત્ તભોગણ

ુ પ્રધાન ભન (બ ૃ.લા.વા.।।६२।।)
૫. વત્ત્લગણ
ાુંચભાું પ્રકાયના ભનની ઉભા ુણ્ડયીક એટરે કે શ્વેત કભથી આલાભાું આલે છે . જે યીતે શ્વેત કભ સુન્દ્દય,
સ્લબાલથી સુગન્દ્ધ લાળું અને કોભ શોમ છે ; એ યીતે જ કોઈ કોઈના ભન જન્દ્ભથી જ વભદભાહદ દૈ િલક વાલ્ત્ત્લક ગુણોથી
વમ્ન્ન શોમ છે . જે યીતે શુકદે લજીના જીલનભાું જોલા ભે છે . શ્રી શુકદે લજી જન્દ્ભથી જ  ૂણથ વત્ત્લગુણ વમ્ન્ન, વભદભાહદ ગુણો લાા િવધ ભશાુરુ શતા. એભને િલળે કશેલામ છે કે તેઓ હકળોયલસ્થાભાું જ યભાત્ભાના ધ્માનભાું ભગન
થઈ ઘયે થી િનકી ડયા શતા. એભના િતા પ્રિવધ ભશિિ વ્માવ, ુત્ર ભોશભાું ડીને શ્રી શુકદે લજીને ાછા રાલલા
એભની ાછ દોડયા. ભાગથભાું ભશિિ વ્માવે દૂ યથી જ જોયુ ું કે શુકદે લજી વાભેથી નીકી ગમા અને નનન સ્નાન કયી
યશેરી સ્ત્રીઓએ કોઈ ણ વુંકોચ ન કમય, અને ન એભના ભનભાું કોઈ ણ પ્રકાયનો િલકાય ણ આવ્મો. જ્માયે વ્માવ
ોતે એભની વાભેથી જલા રાનમા તો એ જ સ્ત્રીઓ ોત-ોતાના ળયીયને ઢાુંકલા રાગી અને ખુફ જ રજ્જિત થઈ.
જ્માયે વ્માવજીએ ત્જજ્ઞાવા કયી કે “એવુ ું કેભ!? હુ ું વ ૃધ છું, ભાયા થી ળયભાઓ છો અને યુલાનથી તભને જયા ળયભ ન
આલી!” ત્માયે તે સ્ત્રીઓએ કહ્ુ,ું “ ભશાયાજ તભાયાભાું તો સ્ત્રી અને ુરુનો બેદ છે , યન્દ્તુ તભાયા ુત્રની દૃષ્ટટ એટરી શુધ
છે કે એના ભનભાું ુરુબાલ અને સ્ત્રીબાલ જ નથી યહ્યા.” આ પ્રકાયના ભનને વત્ત્લપ્રધાન ભન કશે છે .

ુ વત્ત્લપ્રધાન ભન (બ ૃ.લા.વા.।।६३।।)
૬. શધ
ુ , એટરે કે, િલજી જેવ ુંુ શોમ છે . જે યીતે પ્રચણ્ડ િલદ્યત
ુ અચાનક જ વુંપ ૂણથ ઘોય
છઠ્ઠા પ્રકાયન ુંુ ભન પ્રચણ્ડ િલદ્યત
અંધકાયને વભાપ્ત કયી દે છે ; તેવ ુંુ જ આ ભન ણ શોમ છે , જે શભેળાું પ્રકાળભાન શોમ છે . જેને ઈશ્વયીમ અને વલથપ્રકાળક
વલથજ્ઞ કશેલાભાું આલે છે . આવ ુંુ ભન હશયણ્મગબથન ુંુ શોમ છે . એ વભષ્ટટના અિધટઠાતા છે . એભનાભાું યાગ-દ્વેાહદ દોોનો
વલથથા અબાલ શોમ છે . એ કોઈને ોતાનાથી જુદા નથી જોતા, એટરે કે એ ફધાને ોતાભાું વભાએરા જ ગણે છે .
હશયણ્મગબથ બગલાન્ ની ઉાવના કયનાય વ્મક્ક્ત, વલથત્ર એક વાથે પેરાનાયી પ્રજ્ઞાળક્ક્ત લાી શોમ છે . એન ુંુ અન્દ્તઃકયણ
વ્મષ્ટટબાલને છોડીને, ેરા વભષ્ટટ યભેશ્વય વાથે એક થઈ જામ છે . એ વલથજ્ઞ આથ દૃષ્ટટને પ્રાપ્ત કયે છે . એ ોતાના
ુ ણચિભાું જ પ્રિતણફપ્મ્ફત વમ્પ ૂણથ સ્થ ૂ-સ ૂક્ષ્ભ દાથોનો અનબ
ુ લ કયે છે ; જેવ ુંુ કે મોગલાિવટઠન ુંુ કથન છે ઃિલશધ

“ऄततरे वानुभवित सवायथायन् प्रितिबिम्बतान्”

એ જમાું ોતાના ણચિને કેષ્ન્દ્રત કયે છે , ત્માું એને ભ ૂત, બિલટમ તેભ જ લતથભાન ના ફધા ણચત્રોનો વાક્ષાત્કાય થઈ
જામ છે . જેવ ુંુ કે શ્રી લાપભીહક ભશિિના જીલનથી સ્ટટ થામ છે . શેરાું લાપભીહક એક વાધાયણ ભનટુ મની કોહટભાું ણ ન
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ુ ુ ના વુંગને કાયણે તેઓ યભેશ્વયની આયાધનાભાું જોડામા. આ
શતા, એભની ગણત્રી શીન ભનટુ મોભાું થતી. યું ત ુ વત્ પર
આયાધના વપ થઈ અને એભને આથ દૃષ્ટટ ભી. એ પ્રિવધ છે કે આવ ુંુ ઋિદ ભેલીને ભશિિ લાપભીહકએ બગલાન
યાભના પ્રગટ થલાના ઘણાું લો શેરાું જ જેલી યીતે કોઈ પ્રત્મક્ષ જોનાયો કયે તે યીતે એભના વમ્પ ૂણથ જીલનના
વ ૃિાન્દ્તનુું િલસ્તાયથી લણથન કયું ુ શત.ુંુ આ યીતની અરૌહકક જ્ઞાનળક્ક્ત લાળું એભન ુંુ ભન શત.ુંુ આ પ્રકાયનુું ભન શુધ

વત્ત્લપ્રધાન ભન કશેલામ છે .

ુ અને િનિલિકાય છે ઃ
આત્ભા વદા શધ
આત્ભા સ્લબાલથી શુધ અને પ્રકૃિત તેભજ તેના ગુણોથી ય છે . કાયણ ોતાના કામય વભેત પ્રકૃિત એ(આત્ભા)ભાું
જ આયોાએર છે . આભ જે યીતે દોયડીભાું ધાયી રીધેરો વથ, દોયડીથી વાલ િનરે એટરે કે વથના દોોથી યહશત છે ,
એ દોો િલનાની છે , તેલી જ યીતે આત્ભા વદા શુધ જ છે અને ગુણાતીત છે .

આત્ભાભાું વુંવાય ઔાિધક છે ઃ
આત્ભાભાું જે કોઈ ણ ગુણ-બેદ-બાલ તથા િલિલધતાઓ જણામ (બાવે) છે , તે ફધા જ ઉાિધગત ગુણ-દો
તેભ જ િલિલધતાઓના આયોણને કાયણે જ શોમ છે . આત્ભાની મુખ્મ ઉાધી અન્દ્તઃકયણ અથલા ભન છે . ળાસ્ત્રકાયોએ એ
(ભન કે અન્દ્તઃકયણ) ને ‘લાવના’ ળબ્દથી ણ વુંફોધ્મા છે . કાયણ કે લાવના એટરે કે વુંસ્કાયોનાું વલથથા િનવ ૃિ થઈ
જતાું, ભન અભની બાલને પ્રાપ્ત થઈને આત્ભસ્લરૂભાું જ ક્સ્થય થઈ જામ છે . એનો અથથ ભન લાવનાભમ છે .
લાવનાઓના ઘણાું (તાયતમ્મ) પ્રકાયો શોમ છે . ળાસ્ત્ર વમ્ભત લાવનાઓના કેટરાક પ્રકોયો આણે અત્માયે જ ઉય જોમા.
જે પ્રકાયની લાવના એટરે કે ભન શોમ છે , આત્ભાની તેની વાથે એક ‘કલ્પત’ એકતા વધામ જામ છે , જેને
‘તાદાત્મ્માધ્માવ’ કશેલામ છે . આત્ભાનો જેલા ભન વાથે તાદાત્મ્માધ્માવ થામ, આત્ભાનુ ું તેવ ુ ું જ સ્લરૂ બાવલા રાગે છે .
ભન વાથેની તાદાત્મ્મતાનુ ું કાયણ એ છે કે ભન જ ચેતનના આબાવ એટરે કે પ્રિતક્ષફિંફને ગ્રશણ કયે છે . અને આ
પ્રિતક્ષફિંફભાું સ્લબાલથી જ ઉાિધના ધભથનો આબાવ જોલા ભે છે . જેલી યીતે ાણીથી બયે રા કટોયાભાું ચન્દ્રભાનુ ું
પ્રિતક્ષફિંફ ડી યહ્ુું શોમ, તો તે કટોયાનુ ું ાણી શરલાથી શરળે અને કટોયા ને રઈને ચારીશુ ું તો પ્રિતક્ષફફ
િં ણ ચારતુ ું
જણાળે. એનુ ું આયોણ (આયો) ક્ષફમ્ફરૂી ચન્દ્રભા ય થઈ જામ છે કે જાણે ચન્દ્રભા સ્લમું જ શરી અને ચારી યહ્યો છે .
એલી જ યીતે અન્દ્તઃકયણભાું જે યાગ, બમ, શથ, ક્રોધ જેલી વ ૃિિઓ ઉત્ન્ન થામ છે , ક્ષચદાબાવભાું એનો જ અધ્માવ થામ
છે અને તેનો આયો આત્ભાભાું થઈ જામ છે , જેભ કે હુ ું ળાુંત છું, હુ ું અળાુંત છું, હુ ું દુઃખી છું િલ.. આ પ્રિતક્ષફિંફ કે આબાવ,
ક્ષફિંફની વિાથી વિાલાન્ છે . એ યીતે ભનનુ ું જે સ્લરૂ શોમ છે , તે જ આત્ભાનુ ું રૂ બાવલા રાગે છે . આલી ક્સ્થિતભાું
આત્ભાની વુંજ્ઞા (નાભ) જીલ થઈ જામ છે .

જીલન ુંુ સ્લરૂઃ
જીલના સ્લરૂભાું મુખ્મ ત્રણ લસ્તુઓ છે - અિધટઠાન-ચેતન, ભન અને ભનભાું ચતનનો આબાવ; એટરે કે આ
ત્રણે ભીને જીલ તયીકે ઓખામ છે . ભન વાથે વું ૂણથ અન્દ્તઃકયણ, પ્રાણ તેભ જ કભેષ્ન્દ્રમો અને જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો એ ફધાનો
જ િનત્મ વમ્ફધ યશે છે અને એ ફધાનુ ું જૂથ જ ભન તયીકે ઓખામ છે . આ અન્દ્તયફાહ્ય કયણોં નો વયલાાને જ
સ ૂક્ષ્ભળયીય કશેલાભાું આલે છે . તાત્મથ એ થામ કે (૧)અિધટઠાન ચૈતન્દ્મ, (૨)સ ૂક્ષ્ભળયીયભાું થતો ક્ષચદાબાવ અને
(૩)સ ૂક્ષ્ભ-ળયીય આ ત્રણેના વમુદામને જીલ કશેલાભાું આલે છે . જે યીતે ુંચદળીકાય જભાલે છે ઃ“िैिन्म मदधधष्ठानॊ भरङ्गदे हश्ि म् ऩुन्।

धिच्छामा भरङ्गदे हस्था ित्मसॊघो र्ीव उच्मिे।।”
(४-११)
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ુ ાય જીલોના રૂભાું ભશાન તાયતમ્મઃ (અવુંખ્મ પ્રકાયો)ભન અનવ
આણે જોયુ ું કે ભનના તાયતમ્મ અનુવાય જીલોના સ્લરૂભાું ણ પયક જણાતા શોમ છે . ભનના સ્લરૂભાું જ
એટરા ફધાતો પ્રકાયો છે કે તે કાયણે જીલોના સ્લરૂોભાું ણ આશ્ચમથજનક િલિલધતા લાા પ્રકાયો એટરે કે ઉંચ-નીચ
બાલો જોલા ભે છે . અગાઉ જે છ પ્રકાયના ભન જણાવ્મા, તેભાું હશયણ્મગબથન ુ ું ભન એટલુું તો ઉન્નત છે કે એલા વલથજ્ઞ ભન
ઉાિધ લાો હશયણ્મગબથ, વાભાન્દ્મ જીલ ભાટે તો આયાધ્મ તેભજ ઈશ્વય કોહટનો જ શોમ છે . કાયણ કે વાભાન્દ્મ જીલ વ્મષ્ટટ
ળયીયાહદ ઉાિધને હ,ુ ું ભારુું ભાનીને અજ્ઞાન-અંધકાય તેભ જ યાગ-િેના હકચડભાું પવાઈને યે ળાન અને વ્મગ્ર થઈ યહ્યો
છે . હશયણ્મગબથન ુ ું ભન એટલુું તો ભશાન્ અને સ્લચ્છ છે કે ન તો એ અન્દ્મોને ોતાનાથી ક્ષબન્ન જુએ છે અને ન એનાભાું
અજ્ઞાનનો કોઈ અંળ ણ જોલા ભે છે . એ યભાથથ ફોધયુક્ત અને વ્મલશાહયક વલથજ્ઞતાને ભેલી ચ ૂકેમો છે અને િલશુધ
અને િનબથમ આત્ભાનન્દ્દ લડે સ્લમુંભાું ત ૃપ્ત છે .

(૧)અિધટઠાન ચેતનઃજીલના સ્લરુભાું જે ત્રણ લસ્તુઓ દળાથલામ છે , તેભાું અિધટઠાન ચૈતન્દ્મ તો ફધાને વિા સ્ૂિતિ આનાય યભાથથ
વત્મ છે . જે યીતે અંધાયાભાું દથણ કોઈ ણ પ્રિતક્ષફફ
િં ાડી ળકતો નથી. સ ૂમાથહદના પ્રકાળભાું જ પ્રિતક્ષફિંફ ાડી ળકે છે ,
તેલી જ યીતે ચેતન આત્ભા લડે પ્રકાિળત થએલુું ક્ષચિ જ િલમોને ગ્રશણ કયલાને વભથથ શોમ છે .

(૨) ણચદાબાવઃક્ષચદાબાવ એ આત્ભાની અિધટઠાન ચતનાનો સ ૂક્ષ્ભળયીયભાું જણાતો આબાવ છે . વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ આત્ભાનો
આબાવ શોલા છતાું એનુ ું ક્ષચદાબાચ સ્લરૂ, અન્દ્તઃકયણની વ ૃિિઓ (હુ ું નશીં યહ,ુ ું હુ ું અજ્ઞાની છું, હુ ું દુઃખી થમો આહદ)
અનુવાય જ બાવે છે , અને જ્માું સુધી અન્દ્તઃકયણ શોમ ત્માું સુધી એ યશે છે . જે યીતે ઘડાભાું બયે રા ાણીભાું સ ૂમથન ુ ું
પ્રિતક્ષફિંફ ડી યહ્ુું છે . એ ઘડાના ત ૂટી જલાથી ાણી િનયાધાય થઈ લશી જામ છે , અને પ્રિતક્ષફફ
િં એની ભેે જ ગામફ
થઈને ત્માું કેલ ક્ષફિંફ(?) ભાત્ર જ યશી જામ છે . એલી જ યીતે જ્ઞાનથી અજ્ઞાન દૂ ય થતા અન્દ્તઃકયણનો િલરમ થલાથી
ક્ષચદાબાવ ણ નથી યશેતો, એને ત્માું કેલ આત્ભા જ ોતાના સ્લરૂભાું પ્રિતષ્ટઠત થામ છે .

(૩) સ ૂક્ષ્ભ ળયીયઃ
સ ૂક્ષ્ભ ળયીય અન્દ્તઃફાહ્ય કયણ અને પ્રાણોનો વમુદામ છે . એની ઉત્િિ નીચે જણાવ્મા મુજફ સ્ટટ કયલાભાું
આલે છે .
સ ૂક્ષ્ભ ઞ્ચભશાભ ૂતોના વાલ્ત્ત્લકઅંળભાુંથી વભષ્ટટ હશયણ્મગબથ તેભજ વ્મષ્ટટ જીલોની ાુંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો અને
અન્દ્તઃકયણ ઉત્ન્ન થામ છે . એના જ યજોગુણ અંળભાુંથી ાુંચ કભેષ્ન્દ્રમો અને ાુંચ પ્રાણની ઉત્િિ થામ છે .એના
તભોગુણ અંળભાુંથી ાુંચ િલમોની ઉત્િિ થામ છે , જે નીચે દળાથલેર કોઠાથી સ્ટટ થામ છે ઃ-
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આકાળાહદ ઞ્ચભ ૂતો લડે અન્દ્તઃકયણ ઞ્ચકાહદકોની ઉત્િિ
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૧.आकाश

સ ૂક્ષ્ભ ઞ્ચભ ૂતના કામોઃ
આકાળ- ૧. સ્ૂયણ રૂ અન્દ્તઃકયણ ર્હદમાકાળભાું ઉત્ન્ન થામ છે અને ત્માુંજ એનો રમ ણ થઈ જામ છે . તેથી
જ એને આકાળભાું ઉત્ન્ન થએલુું ભાનલાભાું આલે છે . ૨. શ્રોત્રેષ્ન્દ્રમ આકાળના ગુણ – ળબ્દને ગ્રશણ કયે છે ભાટે એને
આકાળની જ ભાનલાભાું આલી છે . ૩. વ્માન ફધા જ અંગોભાું આકાળની જેભ જ વ્માપ્ત શોલાને કાયણે એને આકાળનો જ
ભાનલાભાું આલે છે . ૪. લાગેષ્ન્દ્રમ લડે આકાળના ગુણ – ળબ્દનુ ું ઉચ્ચાયણ થામ છે ભાટે એને આકાળની જ ભાનલાભાું
આલી છે . ૫. ળબ્દતો આકાળનો જ ગુણ છે .

લાય-ુ ૧. ભન લાયુની જેન ચુંચ છે ; ભાટે એની ઉત્િિ લાયુ ભાુંથી જ ભાનલાભાું આલે છે . ૨. ત્લક્ષગષ્ન્દ્રમથી
લાયુના ગુણ સ્ળથન ુ ું જ્ઞાન થામ છે ; ભાટે એને લાયુની જ ભાનલાભાું આલી છે . ૩. વભાન સ્લમું લાયુરૂ છે ; ભાટે એની
ઉત્િિ લાયુ ભાુંથી જ ભાનલાભાું આલે છે . ૪. શસ્તેષ્ન્દ્રમ િાયા મુખ્મરૂે લાયુના ગુણ સ્ળથની અનુભ ૂિત થતી શોલાથી એને
લાયુની જ ભાનલાભાું આલે છે . ૫. સ્ળથતો લાયુનો જ ગુણ છે .

તેજ- ૧. બુદ્ધ પ્રકાળયુક્ત અને તેજોભમ છે . ભાટે એની ઉત્િિ તેજભાુંથી જ થએરી ભાનલાભાું આલે છે , ૨.
ચુ-ઈષ્ન્દ્રમ તેજના ગુણ રૂને ગ્રશણ કયે છે . ભાટે એની ઉત્િિ તેજભાુંથીજ થઈ શોમ એવુ ું ભાનલાભાું આલે છે . ૩. ઉડાન
લાયુ કણ્ઠભાું જ અન્ન-જનુ ું િલબાજન કયી એને જઠયાક્નનભાું શોંચાડે છે ભાટે એને તેજ અથાથત અક્નનનો ભાનલાભાું આલે
છે , ૪. ાદાષ્ન્દ્રમભાું િલળે ઉટણતા યશે છે ને એ તેજના ગુણ રૂને જોલા ભાટે રઈ જામ છે , ભાટે જ એને તૈજવ
ભાનલાભાું આલે છે . ૫. રૂ એ તેજનો જ ગુણ છે .

જ- ૧. ક્ષચિ જની જેભ જ રલીભ ૂત થામ છે ; ભાટે એને જનુ ું જ ગણલાભાું આલે છે ૨. યવેષ્ન્દ્રમ (જીહ્વે ષ્ન્દ્રમ)
જના ગુણ યવને ગ્રશણ કયે છે અને વદા આરથ (બીની) યશે છે ; ભાટે એ જની જ છે . ૩. પ્રાણ લામ જ િલના યશેતી
નથી; ભાટે એ જની જ છે . ૪. િળશ્નેષ્ન્દ્રમ જનુ ું કામથ મ ૂત્ર તથા િલમથનો ત્માગ કયે છે ભાટે એ જની જ છે . ૫. યવ
જનો જ તો ગુણ છે .

પ ૃથ્લી- ૧. અશુંકાય  ૃથ્લીની જેભ બાયી અને જ઼ડ છે , ભાટે એ  ૃથી જ છે . ૨. ઘ્રાણેષ્ન્દ્રમ  ૃથ્લીના ગુણ ગુંધને
ગ્રશણ કયે છે ભાટે  ૃથ્લીની જ છે . ૩. અાન લાયુ  ૃથ્લી(તત્ત્લ)ના (?) ભ બાગને ગુદાિાયથી ફશાય કાઢે છે ભાટે
 ૃથ્લીનો જ છે . ૪. ગુદેષ્ન્દ્રમ  ૃથ્લીના ભ બાગનો ત્માગ કયે છે . ૫. ગન્દ્ધ  ૃથ્લીનો જ ગુણ છે .
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१.વાપ્ત્ત્લક અંળ રૂે અન્દ્તઃકયણ અને જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમોની ઉત્િિઃ
“सत्मत्मवाि ् सॊर्ामिे ऻानभ”् આ ળાસ્ત્ર લચન મુજફ વત્ત્લ ગુણથી જ જ્ઞાન િનજે છે . અને આ જ્ઞાન ૧. અન્દ્તઃકયણ
ુંચક અને ૨. ાુંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો લડે થામ છે ભાટે એભની ઉત્િિ સ ૂક્ષ્ભભ ૂતોના વત્લગુણ અંળથી જ ભાનલાભાું આલે છે .

૧. અન્દ્તઃકયણ ુંચકઃ
કોઠો તેભજ તેની વ્માખ્માઓ લડે અન્દ્તઃકયણની ઉત્િિનુ ું લણથન આણે જોયુ.ું સ ૂક્ષ્ભ ઞ્ચભશાભ ૂતોના વાલ્ત્ત્લક
અંળભાુંથી ક્રભળઃ ૧.સ્ૂયણ, ૨.ભન, ૩.બુદ્ધ, ૪.ક્ષચિ અને ૫. અશુંકાય, એલી યીતે અન્દ્તઃકયણ ુંચકની ઉત્િિ દળાથલાઈ છે .

૧.સ્ૂયણઃ સ્ૂયણ એ અન્દ્તઃકયણનો પ્રથભ બાલ છે ; ર્હદમાકાળભાું પ્રગટ થનાય સ્ૂયણ કાભનાનુ ું જ અત્મુંત સ ૂક્ષ્ભ
રૂ છે .

૨.ભનઃ થએરા સ્ૂયણ ય જે વુંકપ-િલકપ થામ છે ; તે વુંકપ-િલકપો જ ભનનુ ું સ્લરૂ છે . લાયુભાુંથી ઉત્ન્ન
થતી શોલાને કાયણે ભનોભમ વ ૃિિઓ ચુંચ શોમ છે .

૩.બદ્ુ ધઃ વુંકપ-િલકપો ફાદ અથલા કેલ સ્ૂયણ ભાત્રથી જ જે િનશ્ચમાત્ભક વ ૃિિઓ જન્દ્ભે છે , તેને જ બુદ્ધ
કશેલાભાું આલે છે , અને એ િનશ્ચમાત્ભક બુદ્ધ ફે પ્રકાયની શોમ છે ઃ૧. પ્રભાણ વ ૃિિ - એટરે કે મથાથથ જ્ઞાન રૂ અને
૨. િલમથમ વ ૃિિ – એટરે કે ભ્રભ જ્ઞાન રૂ.
ૂ શોમ તો સુખ રૂ અને પ્રિતકૂ શોમ તો દુઃખ રૂ શોમ છે .
આ વ ૃિિઓ જો અનુક
ૂ અને પ્રિતકૂ વ ૃિિઓ હયલતથનળીર શોમ છે .
દે ળ-કા, અિધકાયી(લસ્તુ)ના બેદ મુજફ આ અનુક
તેજભાુંથી ઉત્ન્ન થલાને કાયણે બુદ્ધવ ૃિિ પ્રકાળરૂા છે , ભાટે િનશ્ચમાત્ભક શોમ છે .

૪.ણચિઃ ક્ષચન્દ્તનાત્ભક વ ૃિિને ક્ષચિ કશેલાભાું આલે છે . અશીં બાલ એલો છે કે ઉયોક્ત સ્ૂયણ, વુંકપ-િલકપ,
તેભ જ િનશ્ચમાત્ભક વ ૃિિના બેગા વુંસ્કાયોનુ ું વભમ-વભમે પ્રગટ થઈ યાગ-િે ઈ. ેદા કયતાું, પ્રલાહશત થવુ ું તે જ
ૂ વ ૃિિરૂ શોમ તો સુખ અને પ્રિતકૂ વ ૃિિરૂ શોમ તો દુઃખનુ ું કાયણ ફને
ક્ષચન્દ્તન છે . આ પ્રલાશ ણ જો અનુક
છે . આ યીતે ક્ષચિ જ સુખ-દુઃખનુ ું કાયણ ફનતુ ું શોમ છે . જભાુંથી ેદા થલાને કાયણે ક્ષચિ જની જેભ જ
રલીભ ૂત તથા વુંસ્કાયોને ગ્રશણ કયી એકઠા કે પ્રગટ કયલાને વભથથ શોમ છે .

૫. અશુંકાયઃ અશુંકાય એ અક્ષબભાનાત્ભક વ ૃિિ છે . જેનો અથથ છે ળયીય વાથે, ઈષ્ન્દ્રમો વાથે, ઈષ્ન્દ્રમોની હક્રમાઓ
વાથે અને અન્દ્તઃકયણ વાથે તેભની જે વ ૃિિઓ લડે આત્ભાની એકતા લતાથતી શોમ એ વ ૃિિઓને જ અશુંકાય
કશેલાભાું આલે છે . જે યીતે ળયીય વાથે વયખાભણી કયી કશે છે કે હુ ું ભનુટમ છું, હુ ું ગોયો છું, હુ ું કાો છું, ઈ. આલી
વયખભણીઓ કયી એ હુ ું સુખી છું, હુ ું દુઃખી છું ઈ. ભાનલા રાગે છે .  ૃથ્લીભાુંથી ઉત્ન્ન થલેને કાયણે અશુંકાય વ ૃિિ
બાયી તેભજ જડ શોમ છે .

૨. ાુંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમોઃ
ઉય મુજફની ાુંચે જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમો, શ્રોત્ર, ત્લચા, ચુ, ત્જહ્વા તેભજ ઘ્રાણ, અનુક્રભે ળબ્દ, સ્ળથ, રૂ, યવ અને ગુંધને
ગ્રશણ કયે છે . અથાથત ાચે િલમોના જ્ઞાન ભાટેના વાધનો છે . તેથીજ એભને જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમ કશેલાભાું આલે છે .

ુ અંળ રૂે પ્રાણ અને કભેષ્ન્દ્રમોની ઉત્િિઃ
२.યજોગણ
યજોગુણ િાયા હક્રમા થામ છે અને કભથ ાુંચ પ્રાણ તેભ જ ાુંચ કભેષ્ન્દ્રમો લડે થતુ ું શોમ છે , ભાટે એભની ઉત્િિ
સ ૂક્ષ્ભભ ૂતોના યજોગુણ અંળથી જ ભાનલાભાું આલે છે .
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૩. ાુંચ પ્રાણઃ
ાુંચ પ્રાણોના નાભ ક્રભળઃ આ મુજફ છે ઃ ૧.વ્માન, ૨.વભાન, ૩.ઉડાન, ૪.પ્રાણ અને ૫.અાન

૧.વ્માનઃ આ લાયુ વભગ્ર ળયીયભાું શોમ છે અને ળયીયના ફધા જ વાુંધાઓને લાયલાભાું વશામક થામ છે .
૨.વભાનઃ આ લાયુ નાક્ષબ સ્થાને યશે છે . ભનુટમ જે અન્ન િલ. ખામ છે તે જઠાયાક્નન લડે ચીને સ્થ ૂ, ભધ્મભ
અને સ ૂક્ષ્ભ એલા ત્રણ બાગોભાું િલબાજીત થામ છે . તેભાુંથી અન્નનો જે અિત સ ૂક્ષ્ભ બાગ શોચ છે તે ળયીયભાું
ર્હદમથી ઉય આલીને ભન-બુદ્ધને ોણ આે છે . અન્ન અને જનો સ્થ ૂ બાગ ભ અને મ ૂત્ર રૂે જે અવાય
શોમ છે , તે ગુદા અને ક્ષરઙ્ગ િાયા ળયીયની ફશાય નીકી જામ છે . ફાકી યશેરા અન્ન-જના ભધ્મભ યવ રૂી
બાગને વભાન લાયુ નાહડમો ભાપથ તે આખા ળયીયના યોભ-યોભભાું શોંચાડે છે . આ યવને હયણાભે રોશી, ભાાઁવ ઈ.
લડે આખુું ળયીય ુટટ ફને છે . અન્ન-જનો આ યવ જો આખા ળયીયભાું ફયાફય ન શોંચે , તો ફધા અલમલો
તુંદુયસ્ત ફનતા નથી. જે યીતે ભાી કુલાભાું થી ાણી કાઢી નાક્ષઓ િાયા ફાગના ફધા ૂર-ઝાડોને વભાન રૂે
શોંચાડે છે , જેથી દયે ક ૂર-ઝાડ રીરાછભ યશે. તેલી જ યીતે આ વભાન લાયુ રૂી ભાી દે શરૂી ફગીચાના
અલમલો રૂી ૂર-ઝાડોને અન્ન-જના યવ રૂી ાણીને નાહડમો િાયા શોંચાડીને આખા ળયીયને ોણ આે
છે .

૩.ઉડાનઃ આ લાયુ કણ્ઠ સ્થાને યશે છે . ભનુટમ જે અન્ન-જ ખામ-ીમે છે , તેને એ જુદા ાડે છે . આ લાયુ
કણ્ઠભાુંની અિત સ ૂક્ષ્ભ હશતા નાહડ િાયા શેડકી રાલલાનુ ું અને સ્લનો દે ખાડલાનુ ું કાભ ણ કયે છે .

૪.પ્રાણઃ આ લાયુ ર્હદમ સ્થાને યશે છે અને યાત-હદલવ ભીને ૨૧૬૦૦ શ્વાચ્છોસ્લાવો રૂી કભથ કયે છે .
૫.અાનઃ આ લાયુ ગુદા સ્થાને યશે છે અને ભ ત્માગ કયાલે છે .

૪. ાુંચ કભેષ્ન્દ્રમોઃ
ઉય મુજફની લાક્ , ાક્ષણ, ાદ, િળશ્ન(ઉસ્થ) અને ગુદા(ાયુ) આ ાુંચ કભથના વાધનો છે ભાટે તેભને
કભેષ્ન્દ્રમો કશેલાભાું આલે છે . લાક્ થી ફોરવુ,ું ાક્ષણ એટરે શાથ લડે કડવુ,ું ાદ એટરે ગ લડે ચારવુ,ું ઉસ્થ અને
ાયુ લડે મ ૂત્ર-ભનો ત્માગ ઈ. કભય થામ છે .

ુ અંળ રૂે િલમોની ઉત્િિઃ
३. તભોગણ
ાુંચ િલમો જ્ઞાન િલનાના એટરે કે જડ છે , ભાટે એભની ઉત્િિ સ ૂક્ષ્ભભ ૂતોના તભોગુણ અંળથી જ ભાનલાભાું
આલે છે .

૫. ાુંચ િલમોઃ
ઉય લણથવ્મા પ્રભાણે આણી ાવે ાુંચ િલમો છે જેભાું આણે ળબ્દ એટરે કે અલાજને કાનો લડે વાુંબરીએ
છીએ, સ્ળથનો અનુબલ ચાભડી િાયા રઈ છીએ, રૂને આંખો લડે જે છીએ, યવને જીબ લડે ભાણીએ છીએ અને ગુંધને
નાક લડે અનુબલીએ છીએ.

ુ ાય જ જે તે વ ૃિિઓની પ્રધાનતા શોમ છે ઃ
આકાળાહદ તત્ત્લો અનવ
ઉયની લાતોથી એ સ્ટટ થામ છે કે આકાળાહદ તત્ત્લોની પ્રધાનતા અનુવાયજ અમુક વ ૃિિની પ્રધાનતા યશે છે .
એટરે કે દે ળ-કા, બોજનાહદ દાથયના વુંવગથને કાયણે ળયીયભાું અમુક તત્ત્લની પ્રધાનતા થતી યશેતી શોમ છે . જે તે
તત્ત્લોની પ્રધાનતાનો પ્રબાલ અન્દ્તઃકયણ ય ડે છે અને તે અનુવાય જ જે તે વ ૃિિઓની પ્રધાનતા થતી યશે છે .
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અન્દ્તઃકયણના ફે થી ાુંચ પ્રકાયના સ્લરૂોઃ
અન્દ્તઃકયણની મુખ્મ રૂે ચાય અલસ્થાઓ પ્રિવધ છે . ભન, બુદ્ધ, ક્ષચિ અને અશુંકાય. સ્ૂયણા રૂ જે પ્રથભ
અલસ્થા છે , તેને બુદ્ધ કે અશુંકાય અંતગથત ભાની રેલાભાું આલે છે . આભ અન્દ્તઃકયણ ચતુટટમ ળાસ્ત્રોભાું આ યીતે આલે છે .
આ ચાયોભાું ણ ક્ષચત
િં નાત્ભક ક્ષચિને ભન વાથે અને અશુંકાયને બુદ્ધ વાથે અન્દ્તયબાલ કયીને ભન અને બુદ્ધ એ ફે જ
અલસ્થાઓને મુખ્મ રૂથી અન્દ્તઃકયણ ભાનીરેલાભાું આલે છે . આ યીતે શેરાું સ ૂક્ષ્ભ ળયીયના વિય અલમલોભાું ભન અને
બુદ્ધ એ ફે ને જ રેલામા છે . એટરે જ શેરાું એને ‘વપ્તદળકમ્’ કશેલાયુ ું છે . ‘લાક્યસુધા’ભાું વાભાન્દ્મ નાભ ‘બુદ્ધ’ એલો
િનદે ળ કયી એના અશુંકાય અને અન્દ્તઃકયણ એલા ફે રૂો દળાથલામા છે – (एकाहॊ कृतियन्मा स्मादन्ि् कयणरूवऩणी)।

(કેલ) ભન, બદ્ુ ધ અને ણચિ ણ અન્દ્તઃકયણના માથમ છે ઃ
આ ભન-બુદ્ધ ણ વાભાન્દ્મરૂે અન્દ્તઃકયણ એલ એક નાભે જ ઓખાતાું શોમ છે . ક્યાુંક ક્યાુંક આખા જ
અન્દ્તઃકયણને કેલ બુદ્ધ, કેલ ક્ષચિ અને કેલ ભન ળબ્દથી જ વુંફોધલાભાું આલે છે . જેભ કે ઉય એક બુદ્ધના જ
અશુંકાય અને અન્દ્તઃકયણ એભ ફે પ્રકાયો ાડયા છે , તેભ જ બ ૃશદાયણ્મક ઉિનદભાું ણ કેલ ભનને આખા જ
અન્દ્તઃકયણના અથથભાું જ રેલાભાું આવ્યુ ું છે તથા એની દળ અલસ્થાઓને દળાથલાઈ છે .

“काभ्सॊकल्ऩो ववधिककत्मसाश्रिाऽश्रिाधतृ ियधतृ िर्ह्रीधीबीरयत्ममेिि ् सवव भन एव”। (फ०ृ १-५-३)

કાભ૧- સ્ત્રી વમ્ફન્દ્ધી અક્ષબરાાહદ. વુંકપ૨- તભાયી વભક્ષના િલમ અંગે િલળે (કાી,
ભ ૂયી) એલી કપનાઓ કયલી. િલક્ષચહકત્વા૩- વુંળમ-જ્ઞાન. શ્રધા૪- જેનુ ું પ જાણતા નથી, તેલા કભથ
અને દે લતાહદભાું આક્સ્તક બાલ યાખલો. અશ્રધા૫- શ્રધાથી િલયીત બાલ યાખલો. ધ ૃિત૬- ધાયણા
એટરે કે દે શાહદને નફા થામ તો ણ વાચલીને યાખલા. અધ ૃિત૭- ધ ૃતીથી િલયીત. હ્રી૮રજ્જા. ધી૯- બુદ્ધ અને બી૧૦- બમ ઈત્માહદ પ્રકાયના ફધા જ બાલો ભન જ છે – આ ફધા જ, દળે
દળ ભન, એટરે કે અન્દ્તઃકયણના રૂ છે .

ુ ોન ુંુ સ્લરૂ અને કામથઃ
ભામાના ગણ
માલન્દ્ભાત્ર વમ્ ૂણથ જગત િત્રગુણભમી ભામાનો જ િલકાય છે .  ૃથ્લી ય કે સ્લગથભાું અથલા દે લતાઓભાું, એવુ ું કોઈ
ણ પ્રાણી નથી જે પ્રકૃિતના ત્રણ ગુણો િલનાનુ ું શોમ. વત્ત્લગુણ પ્રકાળને પેરાલનાયો, સ્લચ્છ અને િનદય શોલાને કાયણે
સુખ તયપ રઈ જનાયો છે . યજોગુણ યાગરૂ, કાભનાઓ અને આવક્ક્ત ઉત્ન્ન કયનાયો શોલાને કાયણે કભથભાું યોકનાયો છે .
તભોગુણ અજ્ઞાન રૂ શોલાને કાયણે એ જ્ઞાનને ઢાુંકીને પ્રભાદ-આવ, િનરાહદ પેરાલનાય છે . યજોગુણ અને તભોગુણને
દફાલીને વત્ત્લગુણ લધે છે . યજોગુણ અને વત્ત્લગુણને દફાલીને તભોગુણ લધે છે . તેલી જ યીતે તભોગુણ અને
વત્ત્લગુણને દફાલીને યજોગુણ લધે છે . જે કાભાું વત્ત્લગુણ લધે છે , તે કાભાું દે શ, અન્દ્તઃકયણ અને ઈષ્ન્દ્રમોભાું ચેતના
અને ફોધ-ળક્ક્ત ઉત્ન્ન થામ છે . જે કાભાું યજોગુણ લધે છે , તે કાભાું રોબ, પ્રવ ૃિિ એટરે કે વાુંવાહયક ચેટટા, ફધા
પ્રકાયની સ્લાથથ બુદ્ધથી કભયનો આયું બ, અળાક્ન્દ્ત એટરે કે ભનની ચુંચતા અને િલમ બોગોની રારવા, ઉત્ન્ન થામ છે .
જે કાભાું તભોગુણ લધે છે તે કાભાું અન્દ્તઃકયણ તથા ઈષ્ન્દ્રમોભાું અપ્રકાળ તેભ જ કિથવ્મ-કભયભાું અપ્રવ ૃિિ અને પ્રભાદ
એટરે કે વ્મથથ ચેટટા અને િનરાહદ અન્દ્તઃકયણની વ ૃિિઓ ઉત્ન્ન થામ છે . ભનુટમ જ્માયે વત્ત્લ ગુણની વ ૃદ્ધ થતાું મ ૃત્યુને
પ્રાપ્ત કયે છે , ત્માયે એને ઉિભ કભથ કયલાલાાને, ભ યહશત હદવ્મ સ્લગાથહદ રોકભાું સ્થાન ભે છે . વ્મક્ક્ત યજોગુણની
વ ૃદ્ધ વભમે જો મ ૃત્યુને પ્રાપ્ત કયે તો તેલા કભયની આવક્ક્ત લાા ભનુટમો લચ્ચે એને જન્દ્ભ ભે છે . તભોગુણની વ ૃદ્ધ
વભમે ભયનાય હકટ-શુ આહદ મ ૂઢ મોિનઓભાું ઉત્ન્ન થામ છે .
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ુ ાત્ભક છે ઃ
અન્દ્તઃકયણ ણ િત્રગણ
જે યીતે ઉય જણાવ્યુ ું છે કે વમ્ ૂણથ જગત્ જ િત્રગુણાત્ભક છે . ભાટે જે અન્દ્તઃકયણનુ ું લણથન પ્રસ્તુત છે , તે ણ
િત્રગુણાત્ભક જ છે , ગુણોના તાયતમ્મ અનુવાય અન્દ્તઃકયણના છ પ્રકાયો આણે અગાઉ લણથલી ચ ૂક્યા જ છીએ.
વત્ત્લગુણ, યજોગુણ અને તભોગુણની દૃષ્ટટએ કોઈ અન્દ્તઃકયણ સ્લબાલથી વત્ત્લગુણ પ્રધાન, કોઈ યજોગુણ પ્રધાન તો
કોઈ તભોગુણ પ્રધાન શોમ છે . જેભ કે બ ૃશદાયણ્મક ઉિનદ અનુવાય આણે પ્રથભ છ પ્રકાયની લાવનાઓ એટરે કે ભન
(અન્દ્તઃકયણ)નુ ું લણથન અગાઉ કયી જ ચ ૂક્યા છીએ. સ્લબાલતઃ શ્રધા અને કભથ અન્દ્તઃકયણને અનુરૂ જ શોમ છે .

ુ બેદ ણ ગણ
ુ ોને કાયણે જ શોમ છે ઃ
લણથ અને યગ
જાણીતા એલા લણય – બ્રાહ્ણ, ક્ષિત્રમ, લૈશ્મ અને શુર – આ ચાય પ્રકાયના બેદો તેભ જ વત્યુગ, ત્રેતા, િાય
અને કક્ષયુગ ણ ગુણોંના તાયતમ્મ અને કભયના બેદોથી જ થામ છે . વાલ્ત્ત્લક, યાજવ અને તાભવ આ ત્રણે બેદો તો
કોઈ ણ તાયતમ્મ િલના, સ્લતઃ જ િવધ થામ છે . જેલી યીતે દે લ, અસુય તેભ જ યાક્ષવ.

દૈ લ અને અસયુ ઃ
િત્રગુણાત્ભક પ્રકૃિતના બેદને પ્રધાન રૂે ફે બાગોભાું લશેંચલાભાું આવ્મા છે . જે મુખ્મરૂે અન્દ્તઃકયણના જ બેદો છે ;
અને તે છે દૈ લી વમ્િિલાળું અન્દ્તઃકયણ અને આસુયી વમ્િિલાળું અન્દ્તઃકયણ. એ દ્િિલધ અન્દ્તઃકયણના બેદને કાયણે
ભનુટમો કે જીલોની સ ૃષ્ટટ ણ ફે પ્રકાયની ભાનલાભાું આલી છે . જે યીતે બગલાને ગીતાભાું કહ્ુું છે ઃ“द्वौभूतसगोिोके ऽिस्मन् दैव असुर एव च”। (गीता – १६-६)

વાપ્ત્ત્લક ભનટુ મઃ
વત્ત્લ ગુણ પ્રધાન અન્દ્તઃકયણલાી વ્મક્ક્ત, પ્રવ ૃિિ ભાગથ અને િનવ ૃિિ ભાગથને તથા કતથવ્મ અને અકતથવ્મને, બમ
અને અબમને, ફન્દ્ધન અને ભોક્ષને તત્ત્લથી જાણીને જુદા-જુદા ફધાજ ભ ૂતો(જીલો)ભાું એક જ અિલનાળી યભાત્ભબાલને
િલબાગ યહશત (વભબાલક્સ્થત) જુએ છે . આવક્ક્ત યહશત અને અશુંકાય બમાથ લચનો ન ફોરનાયો, ધભથ અને ઉત્વાશ
ધયાલનાયો તથા કામથ થામ કે ન થામ તો ણ શથ, ળોકાહદ િલકાયો િલનાનો જ યશે છે . એ દે લોને  ૂજે છે . એ આયુ, બુદ્ધ,
ફ, આયોનમ, સુખ અને પ્રીિતને લધાયનાયો અને યવયુક્ત ક્ષચકણો તેભ જ ફગડે નશીં તેલો, સ્લબાલથી જ ભનને િપ્રમ
રાગનાયો વાલ્ત્ત્લક આશાય કયે છે . ળાસ્ત્ર-િલિધથી નક્કી કયે રો, મજ્ઞ-પની ઈચ્છા યાખ્મા લગય ‘કયવુ ું એજ કતથવ્મ છે ’,
એલા બાલ વાથે મજ્ઞાહદ કયે છે તેભ જ પની ઈચ્છા ન યાખલી એ જ વાલ્ત્ત્લક ત્માગ ગણે છે ; આ યીતે એ વાલ્ત્ત્લક
ત્માગી કશેલામ છે . દે લતા, બ્રાહ્ણ, ગુરુ આહદ જ્ઞાનીજનોનુ ું  ૂજન કયે , િલત્રતા, વયતા બ્રહ્ચમથ અને અહશિંવા રૂી જે
ળયીય વમ્ફન્દ્ધી ત છે તેજ કયે , જે ઉિેગ ન કયે અને િપ્રમ અને હશતકય રાગે તેવ ુ ું મથાથથ જ ફોરે, ળાસ્ત્રોના લાુંચન તથા
યભેશ્વયના નાભના જનુ ું જે અભ્માવરૂી લાણી વમ્ફન્દ્ધી ત છે તે કયે છે . ભનની પ્રવન્નતા વાથે અને ળાુંત બાલથી
બગલત્ ક્ષચિંતન કયલાનો સ્લબાલ વાથે, ભનનો િનગ્રશ અને અન્દ્તઃકયણની િલત્રતા લાળું જે ભન વમ્ફન્દ્ધી ત છે તે કયે
છે . દે ળ-કા, ાત્ર ઈ. પ્રાપ્ત થતાું, પ્રિત-ઉકાયની બાલના ન યાખતાું, દાન આવુ ું એ જ ભાત્ર કતથવ્મ છે , એવુ ું વભજીને
જ દાન આે છે . આયું બભાું બરે કડવુ ું જણાતુ ું શોમ યન્દ્તુ હયણાભે અમ ૃત તુપમ છે , એલી બગલત્-િલમક બુદ્ધના
પ્રવાદથી ઉત્ન્ન થતુ ું સુખ પ્રાપ્ત કયે છે . એલા વાલ્ત્ત્લક ભનુટમના દુઃખોનો અન્દ્ત થઈ જામ છે .
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યાજવ ભાનલઃ
યજોગુણ પ્રધાન અન્દ્તઃકયણલાો વ્મક્ક્ત, જે ધભથ અને અધભથ, કિથવ્મ અને અકિથવ્મને મથાથથભાું ન જાણનાયો,
વમ્ ૂણથભ ૂતોભાું ક્ષબન્ન- ક્ષબન્ન પ્રકાયના બાલોને જુદી-જુદી યીતે જોનાયો શોમ છે . એ આવક્ક્તલાા કભયના પોની ઈચ્છા
યાખનાયો અને રોબી, અન્દ્મોને કટટ આતા સ્લબાલલાો, અશુધ આચયણ કયનાયો, શથ-ળોકથી પ્રબાિલત થનાયો શોમ
છે . એ મક્ષ અને યાક્ષવોને  ૂજે છે ; એ કડલા, ખાટા, ખાયા, તીખા અને અત્મુંત ગયભ કે ઠુંડા, રૂખા-સુકા, લાવી, દાશકાયક
અને દુઃખ-ક્ષચન્દ્તા તથા યોગો ઉત્ન્ન કયનાયા યાજિવક આશાય કયે છે . એ મજ્ઞ ભાત્ર દું બ ભાટે કે પની અેક્ષાએ જ કયે
છે . ફધા જ કભય દુઃખ રૂ છે ; એલા બાલ વાથે એ એભનો ત્માગ કયે છે . આલા ત્માગ કયનાયને, ત્માગની કોઈણ પ
પ્રાલ્પ્ત નથી થતી કાયણ એ ત્માગો યાજવી ત્માગો શોમ છે . વત્કાય, ભાન,  ૂજાને ભાટે કે છી ાખુંડથી જ કયાતા
અિનિશ્ચત અને ક્ષક્ષણક પલાા - ળયીય વમ્ફન્દ્ધી, લાણી વમ્ફન્દ્ધી તેભ જ ભન વમ્ફન્દ્ધી જે ત શોમ છે , એ તેલા જ
ત કયે છે . એ િલમ અને ઈષ્ન્દ્રમોના વુંમોગથી જે સુખો પ્રાપ્ત થામ છે અને જે બોગકાભાું તો અમ ૃત જેલા રાગે છે
યું ત ુ હયણાભે િલ જેલા શોમ છે તે જ કયે છે .

તાભવ જનઃ
તભો ગુણ પ્રધાન અન્દ્તઃકયણલાી વ્મક્ક્ત અધભથને જ ધભથ વભજી તેભજ અન્દ્મ વમ્ ૂણથ અથયને ણ િલયીત
ભાનલાલાો, એક કામથરૂ ળયીયને જ વમ્ ૂણથ વભજી તેભાું જ આવક્ત થએરો, કોઈ ણ યુક્ક્તઓ િલનાનો અને વાય
યહશત શોમ છે . એ િલક્ષે યુક્ત ક્ષચિલાો, અિળક્ષક્ષત, ઘભણ્ડી, ધ ૂતથ અને અન્દ્મોની કભાણીને નટટ કયનાયો, ળોક કયનાયો,
આસુ અને દીઘથસ ૂત્રી શોમ છે . એ પ્રેત અને ભ ૂતગણોને  ૂજે છે . એ અધથકલેલ,ુું યવ િલનાનુ,ું દુગથન્દ્ધલાળું , લાવી, એઠુું
અને અિલત્ર ણ શોમ, એવુ ું બોજન કયે છે . એ ળાસ્ત્ર િલિધથી શીન, અન્નદાન િલના, ભુંત્રોચ્ચાય લગય, લગય દક્ષક્ષણાએ
અને શ્રધા િલના મજ્ઞ કયે છે . એ િનમત કભયનો ભોશલળ ત્માગ કયે છે , યું ત ુ એલા તાભવી ત્માગને કાયણે તો એ તાભવી
ત્માગી જ કશેલામ છે . એ કેલ મ ૂઢતા ૂલથક જ શઠથી, ભન-લાણી અને ળયીયની ીડા વાથે અન્દ્મોનુ ું અિનટટ કયલા ભાટે
જ, ળયીય વમ્ફન્દ્ધી, લાણી વમ્ફન્દ્ધી તેભ જ ભન વમ્ફન્દ્ધી ત કયે છે . કોઈ ણ વત્કાય િલના, કે િતયસ્કાય ૂકથ , અમોનમ
દે ળ-કાભાું કુાત્રને દાન આે છે . જે સુખ બોગકાભાું અને હયણાભેં ણ ભોશભાું નાખનાય છે એને જે િનરા, આવ
અને પ્રભાદભાુંથી ઉત્ન્ન થામ છે તેને પ્રાપ્ત કયે છે .

વુંવગાથહદ લળ કોઈક લાય સ્લબાલ િલયીત આચયણ ણ થઈ જામ છે ઃ
વાલ્ત્ત્લક, યાજવ તથા તાભવ ભનુટમોની સ્લાબાિલક પ્રવ ૃિિ, ક્સ્થિત તેભ જ વાધનાહદનુ ું લણથન આણે ઉય જોયુ.ું
એભાું એક િલળે ઉપરેખનીમ લાત એ છે કે કોઈક લાય વાલ્ત્ત્લક વ્મક્ક્ત ણ યજોગુણી, તભોગુણી પ્રવ ૃિિભાું યત થતો
શોમ છે અને યાજવી પ્રવ ૃિિલાો કોઈલાય વાલ્ત્ત્લક પ્રવ ૃિિ ણ કયે છે અને કોઈલાય ઘોય તાભવી પ્રવ ૃિિ ણ કયી ફેવે
છે . એલી જ યીતે તાભવી પ્રકૃિત લાા ક્યાયે ક વાલ્ત્ત્લક કભય કયતા નજયે ચઢે છે તો કોઈલાય યાજવી પ્રવ ૃિિભાું તપરીન
થતા શોમ છે . ોતાની પ્રકૃિતથી િલરૂધ એલા લતથનથી એને સ્લમુંને ણ આશ્ચમથ થામ છે અને અન્દ્મોને ણ. કોઈને ગભે
તેટલુું આશ્ચમથ થામ, યું ત ુ એવુ ું થામ છે જરૂય અને તે અકાયણ ણ નથી. એનુ ું ણ કાયણ તો છે જ; જે વલથવાભાન્દ્મ
શોલા છતાું ધ્માનભાું નથી આલતુ ું અને એ કાયણો મુખ્મ રૂે ચાય શોમ છે ઃ૧. વ્મક્ક્ત િલળેનો વુંવગથ, ૨. દે ળ િલળે, ૩. કા િલળે અને ૪. લસ્તુ િલળે નો વમ્ફન્દ્ધ.
આ ચાયે ભાુંથી એક, ફે કે ત્રણ અથલા ચાયે ના વુંમોગથી અન્દ્તઃકયણભાું સ ૂક્ષ્ભરૂે યશેરી િનજ પ્રકૃિતના િલયીત
બાલો બડકી ઉઠે છે . કાયણ કે ત્રણે ગુણોના બાલ ઓછે લિે અંળે દયે કના અન્દ્તઃકયણભાું શોમ છે જ અને તેભાું વ ૃદ્ધ થતા
તેભની સ્લાબાિલક પ્રવ ૃિિથી િલયીત પ્રવ ૃિિ કયાલી દે છે .
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૧. વ્મક્ક્ત િલળેનો વુંવગથઃ
ભશાુરુો અને વુંતોનો વુંવગથ ાભીને દુટટ ભનુટમ ણ વત્કભય તયપ લી જામ છે . જેભ કે ગોસ્લાભીજીએ કહ્ુું
છે ઃ‘िरहु कयहहॊबर ऩाइ सुसॊगू’।

એલી જ યીતે વાલ્ત્ત્લક વ્મક્ક્ત ણ દુટટના વુંગભાું ડીને સ્લમુંની પ્રકૃિતથી િલયીત યીતે લતથલા રાગે છે અને
યજોગુણી તથા તભોગુણી પ્રવ ૃિિ કયી ફેવે છે . જે યીતે ભુંથયાના ના વુંગને કાયણે કૈ કેમીની વાલ્ત્ત્લક બુદ્ધ ફદરાઈને
યાજવી અને તાભવી બુદ્ધ ફની ગઈ શતી. આ યીતે વાક્ષાત્ વુંવગથને કાયણે ફદ્ધ ય પ્રબાલ ડે છે ; એલી જ યીતે કેલ
ભાનિવક વમ્ફન્દ્ધથી ણ બુદ્ધ પ્રબાિલત થતી જોલાભાું આલી છે . જે યીતે કોઈ કોઈને ભાટે ખયાફ િલચાયે તો એના પ્રિત
વાભેલાાભાું ણ ખયાફ બાલો પ્રગટ થલા રાગે છે .

૨. દે ળ િલળેઃ
દે ળ િલળેનો ણ ભન ય પ્રબાલ ડે છે , િલત્ર સ્થાને જલાથી ભનભાું ળાુંત અને વાલ્ત્ત્લક બાલો પ્રગટ થામ
છે . એનાથી િલયીત કોઈ એવુ ું સ્થાન ણ શોમ છે જ્માું જતાું જ ભનભાું દુબાથલ પ્રગટ થલા રાગે છે . જે યીતે – એકાન્દ્ત,
ળાુંત અને િલત્ર ગુંગા તટ ય શોંચતા જ ત્માું વાલ્ત્ત્લક બગલિાલ પ્રગટ થલા રાગે છે . અને પ્રવ ૃિિળીર યજોગુણી
ળશેયોના ફજાયોભાું જઈએ છીએ, ત્માયે ત્માું વાાઁવાહયક ચુંચવ ૃિિ લાા યાજવી બાલો પ્રગટ થલા રાગે છે . એલી જ યીતે
હશિંવાહદ પ્રધાન તાભવી સ્થે શોંચતા જ ભનભાું તાભવી, હશિંવાહદના બાલ પ્રગટ થલા રાગે છે .

૩. કા િલળેઃ
વભમ બેદને કાયણે ણ અન્દ્તઃકયણભાું બેદ ડતો જણામ છે . આભ તો વાભાન્દ્મ યીતે એવ ુંુ જોલાભાું આવ્ય ુંુ છે કે
લશેરી વલાયની વ ૃિિ કાુંઈક શોમ છે , તથા વાુંજની વ ૃિિ એનાથી જુદી જ શોમ છે . યું ત ુ કોઈ ખાવ વભમે, િલળે
હયલતથન ણ થઈ જામ છે . જેલી યીતે – તભે વાુંબળય ુંુ જ શળે કે યિુ ધષ્ટઠયના વભમભાું એક જભીન લેચનાય તથા
ુ દ્દભો ચારી યહ્યો શતો – ખયીદનાયન ુંુ કશેવ ુંુ શત ુંુ કે જભીનભાુંથી જે વોન ુંુ ભળય ુંુ તે લેચનાયન ુંુ છે ભારું ુ
ખયીદનાય લચ્ચે મક
નશીં, ભેં તો જભીન ખયીદી છે , એભાન ુંુ વોન ુંુ નશીં. લેચનાયન ુંુ કશેવ ુંુ શત ુંુ ભેં જમાયે અક લાય જભીન લેચી દીધી, ત્માય ફાદ
એભાુંથી જે કાુંઈ ણ નીકે તેની ય ભાયો કી શક યશેતો નથી. આનો િનણથમ યિુ ધષ્ટઠયના વભમભાું થઈ ન ળક્યો, યું ત ુ
ુ દ્દભો પયી જમાયે દુમોધનના વભચભાું ચાપમો, તો એન ુંુ રૂ જ ફદરાઈ ગય.ુંુ શલે લેચનાય કશેલા રાગ્મો કે ભેં તો
એજ મક
જભીન લેચી છે , તેભાન ુંુ વોન ુ નશીં; તેથી એ વોના ય તો ભાયો જ શક્ક છે . ખયીદનાય કશે છે જમાયી જભીન ભેં ખયીદી તો
એભાુંથી જે કાુંઈ ણ ભે તે ય ભાયો જ અિધકાય થામ. આ છે વભમનો અન્દ્ચઃકયણ ય પ્રબાલ. વભમના પયકને કાયણે
ુ , ત્રેતા, દ્વાય અને કીયગ
ુ એ યગ
ુ ો લચ્ચેનો બેદ વભજામ છે . હયલતથનળીર કાને કાયણે જ મહુ ત
જ વતયગ
ુ થ ને ઘણ ુંુ
ભશત્ત્લ આલાભાું આલે છે .

૪. લસ્ત ુ િલળેઃ
િલળે પ્રકાયની લસ્તુઓ વાથેનો વમ્ફન્દ્ધ ણ અન્દ્તઃકયણભાું હયલતથન રાલે છે ; લસ્તુ એટરે કે બૌિતક યવ –
ધાતુ, યત્ન તેભ જ બોજ્મ ેમ આહદ દાથય. આયુલેહદક ધિતથી ભેલેરા યવ, યવામણ િલળે, બુદ્ધ ય ચભત્કાયી
અવય કયતા શોમ છે ; જ્મોિત ળાસ્ત્ર અનુવાય અમુક વ્મક્ક્ત ભાટે અમુક પ્રકાયના ધાતુ અને યત્નો એની બુદ્ધને સ્લસ્થ
યાખલા ભાટે ઉમોગી થઈ ડે છે . બોજ્મેમ દાથય ભાુંના ભાદક રવ્મોની તો બુદ્ધ ય તયત જ અવય થામ છે . એલી
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યીતે જ વાલ્ત્ત્લક, યાજવ અને તાભવ બોજનનો પ્રબાલ જે તે બોજન અનુવાય તયત જ થઈ જામ છે . આણે અગાઉ ણ
જોઈ ગમા કે આશાય અનુવાય જ ભનનુ ું િનભાથણ થામ છે ; જે યીતે વાભલેદીમ છાન્દ્દોનમ ઉિનદભાું કશેલાયુ ું છે કે,

ુ ે કશી યહ્યા છે કે શે વોમ્મ! આ ભન અન્નભમ છે . રોકોક્ક્ત ણ છે કે ‘જેવુ ું
“अन्नभमॊहह सो्म भन्।” એટરે કે, ઉદ્દારક ઋિ શ્વેતકે તન
ખાઓ અન્ન તેવ ુ ું થામ ભન’. અન્નના પ્રબાલનો આધાય એનુ ું ઉાર્જન કેલી યીતે થયુ ું છે , એને યાુંધનાય કે લો છે અને કે લા બાલથી
ફનાવ્યુ ું તેભજ ીયવાયુ ું છે , અને કયનાયે કેલા બાલથી ખાધુ ું છે , તે ય ણ યશેરો છે . જેભ કે બીટભ િતાભશે કહ્ુું છે કે “ જ્માયે હુ ું
દુ મયધનનુ ું દુ િત અન્ન ખાતો શતો ત્માયે ભાયી બુદ્ધ ણ દો  ૂણથ થઈ ગઈ શતી. હુ ું અન્દ્મામને ણ ન્દ્મામ વભજલા રાનમો શતો” –

આલા અનેક ઉદાશયણ ભે છે .

ળયીય અને ભનનો યસ્ય પ્રબાલઃ
સ્થ ૂ ળયીય ય ણ અન્દ્તઃકયણની ક્સ્થિતનો ઘણોં જ પ્રબાલ ડે છે . જેભ કે- ભન જો ક્ષખન્ન શોમ તો સ્લસ્થ
વ્મક્ક્ત ણ અસ્લસ્થ થઈ જામ છે . એ ફાફતે અજુ થનનુ ું ઉદાશયણ ખ ૂફ જ જાણીતુ ું છે – જ્માયે સ્લજનોને જોઈને તેભના
િલનાળના બમ થી એનુ ું ક્ષચિ વ્માકુ અને ળોકગ્રસ્ત થઈ ગયુ,ું ત્માયે અજુ થનના ળયીય ય એ લાતનો એટરો ફધો તો
પ્રબાલ ડયો કે એનુ ું ભોઢુ ું સુકાલા રાનયુ,ું ધનુને વુંબાલાભાું અને વીધા ઉબા યશેલાભાટે ણ એ વભથથ ન યહ્યો. એલી
યીતે જ કોઈ અસ્લસ્થ-ભાુંદી વ્મક્ક્ત ણ જ્માયે ોતાના િપ્રમને જોમ છે ત્માયે એનો ચશેયો ક્ષખરી ઉઠે છે . જેભ કે કોઈ
ળામયે કહ્ુું છે ઃ ‘उनको दे िने से र्ो िेहये ऩै आ झािी है यौनक, िो वे सभझिे हैं फीभाय का हार अच्छा है ।’

ુ ાય ભનન ુંુ સ્લરૂઃ
મોગ દળથન અનવ
વત્ત્લગુણ, યજોગુણ તેભ જ તભોગુણભાુંથી જે ગુણની િલળે પ્રધાનતા શોમ છે , ક્ષચિની અલસ્થા તે અનુવાય જ
થઈ જામ છે . મોગદળથને ક્ષચિ(અન્દ્તઃકયણ)ની મ ૂઢાલસ્થા૧, ક્ષક્ષપ્તાલસ્થા૨, િલક્ષક્ષપ્તાલસ્થા૩, એકાગ્રાલસ્થા૪ અને
િનરુધઆલસ્થા૫, એ યીતે ાુંચ અલસ્થાઓનુ ું લણથન કયુું છે અને એનુ ું સ્ટટીકયણ મોગ-દળથનભાું નીચે મ ૂજફના પ્રકાયે
અાયુ ું છે ઃ

૧. મ ૂઢાલસ્થાઃ
આ અલસ્થાભાું તભ પ્રધાન શોમ છે , યજ તથા વત્ત્લ ગૌણ રૂે અને દફાએરા શોમ છે . આ અલસ્થા કાભ, ક્રોધ,
રોબ, ભોશને કાયણે થામ છે . જ્માયે ક્ષચિ આલી અલસ્થાભાું શોમ છે , ત્માયે ભનુટમની પ્રવ ૃિિ અજ્ઞાન, અધભથ, યાગ અને
અનૈશ્વમથ તયપની શોમ છે . િનમ્ન ભનુટમોની અલસ્થા આલી જ શોમ છે .

૨. ણક્ષપ્તાલસ્થાઃ
આ અલસ્થાભાું યજોગુણની પ્રધાનતા શોમ છે . તભ અને વત્ત્લ દફાએરા અને ગૌણરૂે શોમ છે . એનુ ું કાયણ યાગ
િેાહદ શોમ છે . આ અલસ્થાભાું ધભથ-અધભથ, યાગ-િલયાગ, જ્ઞાન-અજ્ઞાન, ઐશ્વમથ અને અનૈશ્વમથભાું પ્રવ ૃિિ થામ છે . એટરે કે
જ્માયે તભોગુણ વત્ત્લગુણને દફાલે છે ત્માયે અધભથ, અજ્ઞાનાહદભાું, અને જ્માયે વત્ત્લ તભને દફાલે છે ત્માયે ધભથ,
જ્ઞાનાહદભાું પ્રવ ૃિિ થામ છે . વાધાયણ વાુંવાહયક ભનુટમની આલી જ અલસ્થા શોમ છે .

૩. િલણક્ષપ્તાલસ્થાઃ
આ અલસ્થાભાું વત્ત્લગુણની પ્રધાનતા શોમ છે . તભ અને યજ દફાએરા અને ગૌણરૂે શોમ છે . આ અલસ્થા
િનટકાભ કભથ કયલાથી તેભ જ યાગ-િે, કાભ-ક્રોધ, રોબ તેભ જ ભોશાહદને છોડી દે લાથી ઉત્ન્ન થાચ છે . આ અલસ્થાભાું
વત્ત્લગુણ વાયા પ્રભાણભાું જલાઈ યશે છે ; તે કાયણે ભનુટમની પ્રવ ૃિિ ધભથ, જ્ઞાન, લૈયાનમ અને ઐશ્વમથભાું

શોમ છે ,

યન્દ્તુ યજોગુણ ક્ષચિને િલક્ષક્ષપ્ત કયતો જ યશે છે . આ અલસ્થા ઉચ્ચ ભનુટમોની તથા ત્જજ્ઞાસુઓની શોમ છો.
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૪. એકાગ્રાલસ્થાઃ
જ્માયે ક્ષચિભાું એક જ િલમભાું લણાએરી વ ૃિિઓનો પ્રબાલ િનયું તય લહ્યા કયે , ત્માયે એને એકાગ્રતા કશેલાભાું
આલે છે . આ ક્ષચિની સ્લાબાિલક અલસ્થા છે . એટરે કે જ્માયે ક્ષચિ ય ફાહ્ય િલમોના યજ તભનો પ્રબાલ નથી યશેતો,
ત્માયે તે િનભથ ચભકતા સ્પહટકની જેભ સ્લચ્છ થઈ જામ છે . એ વભમે એભાું યભાણુઓથી રઈને ભશિત્ત્લ સુધી ગ્રાહ્ય,
ગ્રશણ અને ગ્રશીત ૃ એ િલમોનો મથાથથ વાક્ષાત્કાય થઈ ળકે છે . એની અક્ન્દ્તભ ક્સ્થિત િલલેક ખ્માિત શોમ છે . એકાગ્રતાને
વુંપ્રજ્ઞાત વભાિધ તયીકે ણ ઓખલાભાું આલે છે . એભાું પ્રકૃિતના ફધા જ કામય (ગુણો)ના હયણાભોનો

 ૂણથ યીતે

વાક્ષાત્કાય થઈ જામ છે .

૫. િનરુધાલસ્થાઃ
જ્માયે િલલેક ખ્માિત િાયા ક્ષચિ અને ુરુના બેદનો વાક્ષાત્કાય થઈ જામ છે , ત્માયે એ િલલેક ખ્માિતથી ણ
લૈયાનમ (યલૈયાનમ)નો ઉદમ થામ છે . કાયણ કે િલલેક ખ્માિત ણ ક્ષચિની જ એક વ ૃિિ છે . આ વ ૃિિના ણ િનરુધ થતાું
વલથ વ ૃિિઓનો િનયોધ થલાથી ક્ષચિની િનરુધાલસ્થા થામ છે . આ િનયોધાલસ્થાભાું ફાકી ફધા જ વુંસ્કાયોભાું થી
િતયોબાલ ૂલથક યલૈયાનમના વુંસ્કાય ભાત્ર ળે યશી જામ છે . િનયોધાલસ્થાભાું કોઈ ણ પ્રકાયની વ ૃિિ ન યશેલાને કાયણે
કોઈ ણ દાથથ જાણલાભાું નથી આલતો તથા અિલદ્યાહદ ાુંચે ક્રેળો વહશત કભાથળમરૂ જન્દ્ભાહદકોભા ફીજ નથી યશેતા.
ભાટે જ એને અવુંપ્રજ્ઞાત તેભ જ િનફીજ વભાિધ ણ કશેલાભાું આલે છે .

ણચિ નદીઃ
ક્ષચિ એક નદી છે , જેભાું વ ૃિિઓનો પ્રલાશ લશે છે . એની ફે ધાયાઓ છે – (૧) એક વુંવાય વાગય તયપ અને (૨)
ફીજો કપમાણ વાગય તયપ લશે છે . જેણે  ૂલથ જન્દ્ભભાું વાાઁવાહયક િલમોના બોગ ભાટેના જ કભય કમાથ છે , તેભની
વ ૃિિઓની ધાયા, એ વુંસ્કાયોને કાયણે િલમ ભાગે લશેતી વુંવાય વાગયને જઈ ભે છે . અને જેભણે  ૂલથ જન્દ્ભભાું કૈ લપમ
ભાટે વાધના કયી છે , તભની વ ૃિિઓ એ વુંસ્કાયોને કાયણે િલલેક ભાગે લશેતી કપમાણ વાગયભાું જઈ ભે છે . ઘણુ ું ખરુું
વાાઁવાહયક રોકોની શેરી ધાયા તો તેભના જન્દ્ભથી જ ખ ૂપરી શોમ છે ; ફીજી ધાયાને

ળાસ્ત્ર, ગુરુ, આચામથ અને ઈશ્વય-

ક્ષચિંતન ખોરે છે . શેરી ધાયાને ફુંધ કયલા ભાટે િલમોના સ્રોત ય લૈયાનમનો ફુંધ ફાુંધલાભાું આલે છે , અને અભ્માવની
કોદાડી લડે ફીજી ધાયાના ભાગથને ઊંડો ફનાલી વ ૃિિઓના વભગ્ર પ્રલાશને િલલેકના સ્રોત વાથે જોડલાભાું આલે છે . ત્માયે
પ્રફ લેગથી એ આખો પ્રલાશ કપમાણરૂી વાગયભાું જઈને રીન થઈ જામ છે .

અન્દ્તઃકયણન ુંુ સ્થાનઃ
વાભાન્દ્મ યીતે અન્દ્તઃકયણ ભધ્મભ હયભાણ લાળું શોલાને કાયણે  ૂણથ સ્થ ૂ ળયીયભાું વ્માેર હશતા નાભની
નાહડઓભાું યશે છે , તેભ છતાું જાગ્રતાહદ અલસ્થાઓભાું એનુ ું િલળે સ્થાન શોમ છે .

નેત્રે જાગ્રણભઃ
આંખોભાુંની હશતાનાભની નાહડઓભાું જ્માયે ભન ક્સ્થય થામ છે ત્માયની અલસ્થા જાગ્રત અલસ્થા શોમ છે . ફીજ
રૂે ડેરા વુંસ્કાયો ઈષ્ન્દ્રમો િાયા ફાહ્ય જગતના વુંમોગથી પ્રગટ થમા કયે છે તેભ જ ફશાયથી નલા વુંસ્કાયો ણ
ઉભેયાતા યશે છે . આ અલસ્થાભાું યજોગુણ પ્રધાન શોમ છે . લૈખયી લાચા છે (શ્રોત્ર ગ્રાહ્ય સ્થ ૂ ળબ્દ રૂા). હક્રમા ળક્ક્ત લડે
સ્થ ૂ બોગોની પ્રાલ્પ્ત થામ છે .
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કણ્ઠે સ્લપ્નઃ
કણ્ઠભાું આલેરી હશતા નાભની નાડીભાું જ્માયે વિય તત્ત્લો લાા સ ૂક્ષ્ભ ળયીય (ભન)ની સ્થાના થામ છે તે
અલસ્થા સ્લપ્નાલસ્થા શોમ છે . આ હશતા નાહડઓ, ઉબા લાને શજાય બાગોભાું ચીમય શોમ એટરી સ ૂક્ષ્ભ શોમ છે અને તે
આખા ળયીયભાું જાની જેભ પેરાએરી શોમ છે . તે વપેદ, ભ ૂયા, ીા, રીરા અને રાર યું ગોના યવોથી બયે રી શોમ છે .
એ યવોના િલળે એલા આ યું ગો, લાત-િિ અને કપના ાયસ્હયક વુંમોગોની િલળે િલભતાને કાયણે જુદા જુદા અને
અનેક પ્રકાયના શોમ છે . વ્મક્ક્ત આલા નાડીગત યવરૂ ઉાિધના વુંવગથથી ધભાથધભથ પ્રેહયત અદ્ભૂત વ ૃિિ િલળે લાો તેભ
જ જાગૃત વુંસ્કાયો લડે સ્ત્રી, યથ, શાથી આકાય લાી િલળે લાવનાઓથી યુક્ત શોમ એવુ ું બાવે છે . આ અલસ્થાભાું
વત્ત્લગુણ પ્રધાન શોમ છે , લાચા (બાલ રૂા) ભધ્મભા શોમ છે , અને જ્ઞાનળક્ક્ત િાયા સ ૂક્ષ્ભ (પ્રિલિલક્ત) બોગોંની પ્રાલ્પ્ત
થામ છે .

જાગ્રતભાું વત્ત્લ તેભ જ યજનો િલકપઃ
ળાસ્ત્રોભાું ઘણેં સ્થે કશેલાયુ ું છે કે જાગ્રતભાું વત્ત્લગુણ અને સ્લપ્નભાું યજોગુણ શોમ છે . તો જ્માું ણ આવુ ું
કશેલાયુ ું છે , એનુ ું કાયણ એ છે કે જાગ્રત અલસ્થાભાું જ િલમોનુ ું જ્ઞાન થામ છે . એને કાયણે જ અન્દ્તઃકયણભાું ભોક્ષની
ઈચ્છા થલાથી વ્મક્ક્ત બ્રહ્િનટઠ ગુરુને ળયણે જઈ શ્રલણ-ભનન કયે તો એને આત્ભાનુ ું જ્ઞાન થામ છે . ભાટે જ ત્માું એને
વત્ત્લગુણ કહ્યો છે અને એને યજોગુણ એટરા ભાટે કશેલાભાું આવ્મો છે કે જાગ્રત અલસ્થાભાું િલળે રૂથી હક્રમા થતી શોમ
છે , અને તે યજોગુણનુ ું કામથ છે . ભાટે જાગ્રત અલસ્થાભાું યજોગુણ કશેલાભાું આવ્મો છે .

ુ ઃ
સ્લપ્નભાું વત્ત્લગણ
સ્લપ્નભાું વત્ત્લગુણ કશેલાનો આળમ એ છે કે સ્લપ્નભાું કેલ િલમોનુ ું જ્ઞાન ભાત્ર થામ છે , હક્રમા નથી થતી.
ભાટે વત્ત્લગુણ કશેલાભાું આવ્ચો છે . વત્ત્લગુણ થી જ્ઞાન થામ છે .

ભશાભત્સ્મ દૃટટાુંતઃ
જે યીતે કોઈ િલળા બાયી ભત્સ્મ નદીના એક હકનાયે થી ફીજે હકનાયે આંટા ભાયતો યશે છે ; તે યીતે જ આ ુરુ
(અન્દ્તઃકયણ તેભ જ તેલો િલિળટટ જીલ) સ્લપ્ન અલસ્થા અને જાગ્રત અલસ્થા એ ફન્ને લચ્ચે ક્રભળઃ વુંચાય કયતો યશે છે .

ુ ઃ
સપ્ુ તર્હથ દમ્બજે
ર્હદમાકાળભાું સ્થાએરી હશતા નાભની નાહડઓભાું જ્માયે એ ક્સ્થત શોમ છે , ત્માયે સુષલ્ુ પ્ત શોમ છે .

જીલ, કેલ આત્ભાભાું જ િલશ્રાભ ભેલે છે ઃ
જે યીતે બૌિતક આકાળભાું ફાજ કે સુણથ (ઝડથી ઉડનાયો ફાજ) િલશાય કયતાું ફધી ફાજુ ઉડીને થાકી જામ છે
એટરે કે ઉડલાના કભથથી કુંટાીને, ક્ષખન્ન થઈને, ાુંખો પેરાલી (વમ્મક પ્રકાયે રીન થઆને) ોતાના ભાાભાું પ્રલેળે છે ;
આ યીતે જાગ્રત અને સ્લપ્ન અલસ્થાઓભાું

દે શ, ઇષ્ન્દ્રમના વુંમોગ થી થનાયા હક્રમાપોથી વુંયક્ુ ત જીલને, ક્ષીના

ઉડલાથી એને થતા શ્રભના જેલો જ શ્રભ થામ છે . એ શ્રભથી છૂટકાયો ભેલલા ોતાના ભાા-િનલાવ સ્થાનભાું એટરે કે
વમ્ ૂણથ વાુંવાહયક ધભયથી િલરક્ષણ તેભ જ દયે ક પ્રકાયના હક્રમાકાયક અને પના શ્રભ િલનાના ોતાના આત્ભાભાું પ્રલેળે
છે . સુષલ્ુ પ્તભાું આ યીતે જ જીલનો આત્ભાભાું પ્રલેળ થામ છે , એભ કશેલાયુ ું છે . એથી એવુ ું ન વભજવુ ું કે એ (જીલ) મુક્ત
આત્ભાની જેભ સ્લરૂ ક્સ્થિતભાું આલી જામ છે .
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અવ્માકૃત-ભામાના અંળવભા કાયણ ળયીય વાથે વુંફધ
ું જલાઈ યશે છે . આ યીતે બ્રહ્ભાું કાયણળયીય વાથે જ પ્રલેળ કયે
છે , એભ વભજવુ ું જોઈએ.
ર્હદમભાુંના આત્ભાભાું જ આ ુરુ (અન્દ્તઃકયણ તેભ જ તેનો િલિળટટ જીલ) િલશ્રાભ ભેલે છે . ભાટે જ એ
આત્ભાને એ (જીલ)નો ોતાનો ભાો કશેલાભાું આવ્મો છે . આ અલસ્થાભાું તભોગુણ પ્રધાન શોમ છે , શ્મક્ન્દ્તલાચા
(બ્રહ્થી અક્ષબન્ન એલી ળક્ક્તરૂા) છે . તભ-ળક્ક્ત િાયા આનન્દ્દબોગની પ્રાલ્પ્ત થામ છે .

વપ્તદળકું ણરઙ્ગમ:્
ઉય મુજફ (ાુંચ પ્રાણ, ાુંચ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમ, ાુંચ કભેષ્ન્દ્ર, ભન અને બુદ્ધ) આ વિય તત્ત્લોના વમુદામ સ ૂક્ષ્ભ
ળયીયને ક્ષરઙ્ગ કશેલાભાું આલે છે . ક્ષરઙ્ગ ળબ્દનો અથથ છે – “रीनभथव गभमति इति भरङ्गभ ्” એટરે કે જે અપ્રગટ દાથથને
પ્રગટ કયીને ફતાલે, એને ક્ષરઙ્ગ કશે છે . એના લડે એલી જ યીતે અવ્મક્ત (અપ્રગટ) આત્ભા ક્ષચદાબાવના રૂભાું પ્રગટ
થામ છે ; જે યીતે દથણાહદભાું મુખ પ્રગટ થામ છે . અને છે લટે જ્ઞાનનુ ું વાધન ણ એ જ છે . ભાટે જ એને ક્ષરઙ્ગ કશે છે .

ુ થટટકઃ
પમ
ક્ષરઙ્ગ ળયીયની વ્માખ્મા ુમથટટકના રૂે ણ કયલાભાું આલી છે . ુમથટટક એટરે (૧) જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમ ુંચક (૨) કભેષ્ન્દ્રમ
ુંચક (૩) પ્રાણાહદ ુંચક (૪) અન્દ્તઃકયણ ચતુટટમ (૫) સ ૂક્ષ્ભ ભશાભ ૂત (૬) અિલદ્યા (૭) કાભ-લાવના અને (૮) કભથ
એભને ુમથટટક કશેલાભાું આલે છે .

બૌિતકમ:્
બૌિતકમ્ નો અથથ છે આકાળાહદ ભ ૂતોનુ ું કામથ, જેભ કે અગાઉ આણે જોઈ ગમા. તે મુજફ આ સ ૂક્ષ્ભ ળયીય
ુંચભ ૂતોનુ ું જ કામથ છે , ભાટે જ એને બૌિતક કશે છે . બૌિતક એટરે ુંચભ ૂતોનુ ું કામથ, એવુ ું કશેલાનુ ું તાત્મથ એ છે કે આ
ભ ૂતોનુ ું કામથ શોલાને કાયણે ુંચભ ૂતોની જેભ જ જડ અને હયલતથનળીર છે .

ક્ષણહયણાિભનઃ વલેબાલાઃ
વભગ્ર ભાિમક પ્રાકૃિતક દાથથ, એટરે કે વું ૂણથ ભ ૂત-બૌિતક સ ૃષ્ટટ ક્ષણ હયણાભી છે – ક્ષણ બુંગ ૂય છે . એક
અવુંગ-ચેતન આત્ભતત્ત્લ િવલામ અન્દ્મ ફધા જ દાથયભાું િનમભીત યીતે પેયપાયો થતા જ યશે છે . ક્યાુંક આ
હયણાભો(પેયપાયો) દે ખીતા શોમ છે તો ક્યાુંક એ જણાતા નથી. જે યીતે રાકડાુંને ફાીએ ત્માયે એ યાખ ફને છે તે નજયે
જોઈ ળકામ છે . યું ત ુ એજ રાકડુું જેભનુ ું તેભ જ ડ્ુું યશે તો એભાું કોઈ પેયપાયો જણાતા નથી તેભ છતાું કેટરાક લય
િલત્મે એભાું િલકૃિત આલે છે . આ િલકાય અચાનક એક હદલવભાું નથી થતો; યું ત ુ એ પેયપાય પ્રિત ક્ષણ થતાું થતાું લય
િલત્મે એ વભગ્ર િલકૃિત આલે છે . એલી જ યીતે ફાકના જન્દ્ભ છી એના પ્રત્મેક અલમલભાું પ્રિત ક્ષણ ફદરાલ થતો
શોમ છે , ણ તે જણાતો નથી. જો એજ ાુંચ લથના ફાકને ુંદય લથ ફાદ જોઈશુ ું તો એનાભાું એટરી શદ સુધીનુ ું
હયલતથન થયુ ું શળે કે એને ઓખવુ ું ણ મુશ્કેર થઈ જામ. એલી જ યીતે એક નાનકડા યભાણુથ
ું ી રઈ વભગ્ર બ્રહ્ાુંડ
સુધીના ફધા જ દાથયભાું િનયું તય હયલતથન થઈ યહ્ુું છે . આ હયલતથન જડ દાથયનો સ્લાબાિલક ધભથ છે .

ક્ષણ-પ્રધ્લુંવીઃ
જે યીતે બૌિતક જડ તત્ત્લોને ક્ષણ હયણાભી દળાથવ્મા છે ; તે યીતે જ એને અન્દ્મ ળબ્દોભાું ક્ષણ પ્રધ્લુંવી ણ
કશેલામ છે . ક્ષણ પ્રધ્લુંવી એટરે જે ણ દે ખીતા દૃશ્મ દાથય છે , તે ક્ષણે-ક્ષણે નાળ ાભી યહ્યા છે . જો કે દયે ક ક્ષણે થતો
એભનો નાળ નજયે નથી ડતો. જે યીતે – આણે કશીએ છીએ કે એ જ ગુંગાભાું સ્નાન કયુ;ું એ જ હદલો પ્રજ્લક્ષરત છે .
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યું ત ુ િલચાય  ૂલથક તાવીશુ ું તો આ ફધા જ કથન ખોટાું છે . કાયણ કે જે ગુંગાભાું તભે શેરાું સ્નાન કયુ,ું તે ાણી તો
લશીને આગ નીકી ગયુ.ું જ્માયે તભે ફીજીલાય સ્નાન કયલા ગમા, ત્માયે તો ત્માું જુદુું જ ાણી આલી ગયુ ું શતુ,ું યું ત ુ
એ ફન્ને ાણી વભાન જાિતમ શોલાથી આણે કશીએ છીએ કે એ જ ગુંગાભાું સ્નાન કયુ.ું એલી જ યીતે દીલાની જે જ્મોત
દે ખામ છે , તે દયે ક ક્ષણે નટટ થતી શોમ છે અને હદલેટ િાયા ઉય આલતુ ું તેર નલી જ જ્મોત ફની પ્રકાળે છે . આ યીતે
પ્રિત ક્ષણે ‘જ્મોત’નો િલનાળ થતો યશે છે . યું ત ુ વભાન જાિતમ ‘જ્મોત’ ઉત્ન્ન થતી યશેલાથી આણે કશીએ છીએ કે એ
જ ‘જ્મોત’ વગી યશી છે . આ યીતે એવુ ું િવધ થામ છે કે બરે આણને પ્રિતક્ષણ પ્રધ્લુંવનો પ્રત્મક્ષ અનુબલ ન થતો
શોમ, છતાું ફધા જ દાથય દયે ક ક્ષણે નાળ ાભતા જ શોમ છે .

ગશનતા થીઃ
આ જ લાતને થોડી ગશનતાથી જોઈશુ ું તો સ્ટટ થઈ જળે કે અનન્દ્ત બ્રહ્ાણ્ડોની ઉત્િિ, ક્સ્થિત તેભ જ પ્રરમ,
આલા સ્લાબાિલક, વતત્ િનમિભત હયલતથનનુ ું જ પ છે .

ુ ોભ તેભ જ િલરોભ હયણાભઃ
અનર
વાભાન્દ્મ યીતે આ હયલતથન અથલા હયણાભને ફે બાગોભાું લશેંચલાભાું આલે છે – (૧) અનુરોભ હયણાભ અને
(૨) િલરોભ હયણાભ. અવ્માકૃત (ઈશ્વય) થી આકાળ, આકાળથી લાયુ, લાયુથી તેજ, તેજથી જ, જથી  ૃથ્લી, તેભ જ
 ૃથ્લી આહદ સ ૂક્ષ્ભ ભશાભ ૂતોભાુંથી (ઞ્ચીકૃત થઈને) સ્થ ૂ  ૃથ્લી આહદ તેભ જ સ્થ ૂ  ૃથ્લીના હયણાભ સ્લરૂ ઉહિજ
આહદ ચોમાથવી રાખ ને એક મોિનઓ તથા ભશેર, ભકાન રોકરોકાન્દ્તય આહદ વમ્ ૂણથ ચયાચયાત્ભક બ્રહ્ાણ્ડની ઉત્િિ
થામ છે . આનુ ું નાભ અનુરોભ હયણાભ છે . ફીજુ ું િલરોભ હયણાભ ફયાફય આનાથી િલયીત ક્રભે થામ છે , એટરે કે વૌ
પ્રથભ જ્માયે વમ્ ૂણથ ચયાચય, પ્રાણીઓના સ્થ ૂ ળયીય નટટ થઈને કેલ ુંચભશાભ ૂતો જ યશી જામ છે ; ત્માયે  ૃથ્લી
જરૂભાું પેયલાઈ જામ છે ; અથાથત જભાું િલક્ષરન થઈ જામ છે . એલી જ યીતે જ તેજભાું, તેજ લાયુભાું, લાયુ આકાળભાું
અને આકાળ અવ્માકૃત ભામાભાું િલક્ષરન થઈ જામ છે . અનુરોભ હયણાભ લડે પયી અવ્માકૃતભાુંથી આકાળાહદ ક્રભથી
હયણાભને પ્રાપ્ત કયી ચયાચયા જગતની ક્સ્થિત અને િલરોભ હયણાભ લડે પયી પ્રરમ, અને એલી યીતે આ ક્રભ ચાપમા
જ કયે છે .

બ્રહ્ાના હદલવ અને યાત્રી:
આ ફેલડા હયલતથનને ળાસ્ત્રોભાું બ્રહ્ાના હદલવ અને યાત્રી રૂે લણથવ્મા છે . બ્રહ્ાના એક હદલવને એક શજાય
ચતુય યુગ(શજાય લાય વતયુગ, ત્રેતા, િાય અને કીયુગ)ની અલિધ લાો તથા યાત્રીને ણ શજાય ચતુય યુગ સુધીની
અલધી લાી દળાથલાઈ છે . આ વમ્ ૂણથ દૃશ્મ ભાત્ર ભ ૂતગણ બ્રહ્ાના હદલવના પ્રલેળકાભાું એ અવ્મક્ત નાભલાા
બ્રહ્ાના સ ૂક્ષ્ભળયીયભાુંથી ઉત્ન્ન થામ છે . અને બ્રહ્ાની યાતના પ્રલેળકાભાું એ જ અવ્મક્ત નાભલાા બ્રહ્ાના
સ ૂક્ષ્ભળયીયભાું રીન થઈ જામ છે , અને એ ભ ૂત વમુદામ ઉત્ન્ન થઈ-થઈને પ્રકૃિતના લળભાું યશીને, યાત્રીના પ્રલેળકાભાું
પયી પયી િલરીન થઈ જામ છે .

સ ૃટટયાહદ પ્રલાશ અનાહદ અનન્દ્ત છે ઃ
ઉય લણથવ્મા મુજફના બ્રહ્ાના ોતાના વો લથ  ૂણથ થતાું બ્રહ્ા ોતાના રોક વભેત વભાપ્ત થઈ જામ છે .
ત્માય ફાદ વતત્ થતા હયલતથનના પસ્લરૂ જ પયી બ્રહ્ાુંડની ઉત્િિ તેભ જ પ્રરમનો પ્રલાશ અનાહદ, અનન્દ્ત ચાપમા
જ કયે છે . એભાું થનાયા યીલતથન અથલા હયણાભ ણ પ્રલાશરૂે અનાહદ, અનન્દ્ત થતા જ યશે છે . આ કશેલાનુ ું તાત્મથ
એ છે કે ક્ષણભાત્ર ભાટે ણ આ હયલતથન અટકતુ ું નથી. તેથી આ વતત, િનમિભત હયલતથનને કાયણે જ જગતની
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ઉત્િિ, ક્સ્થિત તેભ જ રમ શભેળાું જ થતાું યશે છે . આ લાતને જ ધ્માનભાું યાખીને ળૈલ ગ્રન્દ્થોની ૌયાક્ષણક બાાભાું કહ્ુું
છે –

“सदा सश्ृ ष्टववनोदाम सदा श्स्थतिसुिाभसने।
सदा त्रत्रबव
ु नाहायिप्ृ िाम स्वाभभने नभ्।।”

એટરે કે વદા સ ૃષ્ટટ-રૂ વાથે િલનોદ કયનાય અને જગતના ક્સ્થિત-રૂ વાથે સુખભમ યીતે ક્સ્થય યશેનાયા
(વભતા જાલનાયા) અને જગતના પ્રરમરૂી, િત્રભુલનોના આશાયથી ત ૃપ્ત યશેલા લાા સ્લાભીને નભસ્કાય છે .
આનુ ું તાયણ એ છે કે આ ભામાભમ વમ્ ૂણથ જગત સ્લરૂથી અનાહદ અને અનન્દ્ત છે . અથાથત એને િલળે એવુ ું નશીં
કશી ળકામ કે આ વુંવાય પ્રલાશ અમુક વભમથી ળરુ થમો અને અમુક વભમે વભાપ્ત થઈ જળે. આભ તો આ િૈત પ્રુંચ
ભ્રભરૂ શોલાને કાયણે દુઃખનુ ું મ ૂ જ છે , તેભ છતાું જ્ઞાન િલના અન્દ્મ કોઈ ણ યીતે એભાુંથી છૂટકાયો થઈ ળકે તેભ નથી.
એનો અથથ એલો થમો કે જ્માું સુધી અિધટઠાન યભાત્ભાના ફોધનો ઉદમ ન થામ, ત્માું સુધી અજ્ઞાન દળાભાું આ વુંવાય
પ્રલાશ અનાહદ અને અનન્દ્ત જલાઈ (બાવતો) જ યશે છે .

ફોધ (જ્ઞાન) િલના વુંવાયનો અંત નથીઃ
આ લાતનો બાટમકાય બગલાન્ આદ્યળુંકયીચામથજીએ તેભ જ ઞ્ચાહદકાકાયે (શ્રી દ્મ દાચામથ) સ્ટટ વુંકેત
કમય છે -

“अनाहद् अनन्िो नैसधगवकोऽध्मास् ...अस्मानथव हे िो्,
प्रहाणाम आत्मभैकत्मवववद्माप्रतिऩत्मिमे सवे वेदान्िा आयभ्मन्िे”
(अध्मासबाष्म)

એટરે કે ‘આ સ્લાબાિલક (જગત નો) અધ્માવ અનાહદ અને અનન્દ્ત છે . ફધા જ અનથયનુ ું મ ૂ આ જગતના
અધ્માવની િનવ ૃિિ ભાટે લેદાન્દ્તળાસ્ત્ર (ના અભ્માવ)નો આયું બ છે .’ (અધ્માવ બાટમ)

“अनन्िस्म प्रहाणाम वेदान्िा आयभ्मॊिे इत्ममुक्िे् अथवहदष
एव प्रहाणहे िु्असत्ममश्स्भन ् अनन्ि इति तनश्िीमिे”।

(ऩॊिऩाहदका)

‘અનન્દ્ત (જગત ના) અધ્માવની િનવ ૃિિ ભાટે લેદાન્દ્ત-ળાસ્ત્ર (નો અભ્માવ) છે . આ કશેલાનુ ું તાત્મથ એ છે કે જો
લેદાન્દ્ત-િલજ્ઞાન (બ્રહ્િલદ્યા)ની પ્રાલ્પ્ત ન થામ તો એ િનિશ્ચત છે કે આ વુંવાયનો કોઈ અન્દ્ત નથી.’ (ુંચાહદકા)

જીલબાલનો ણ ફોધ (જ્ઞાન) લગય અન્દ્ત નથીઃ
આણેં ઉય જોયુ ું કે આ વમ્ ૂણથ જગતનો પ્રલાશ અનાહદ અને અનન્દ્ત છે . બ્રહ્ાુંડ વહશત અનન્દ્ત બ્રહ્ાઓનો
પ્રરમ ણ થઈ જામ તો એ આ સ ૃષ્ટટ લાયું લાય એ યીતે જ ઉત્ન્ન થતી યશે છે અને અગાઉ મુજફ જ એની ક્સ્થિત અને
પ્રરમનો ક્રભ ચાપમા જ કયે છે . એ પ્રભાણે જ બૌિતક ક્ષરઙ્ગ, કે સ ૂક્ષ્ભ ળયીય એટરે કે અનન્દ્ત લાવનાઓ વાથેનો
ઉાિધઓલાો જીલ, ોતાના કભય અનુવાય અનેક મોિનઓભાું પયતો જ યશે છે . એ જે ણ મોિન પ્રાપ્ત કયે છે , તે
મોિનભાું ણ અવુંખ્મ લાવનાઓ એભાું ઉભેયાતી જ યશે છે . આ યીતે અગણ્મ બ્રહ્ાઓના પ્રલાશરૂથી રમને પ્રાપ્ત કમાથ
ફાદ ણ આ આલલા-જલાના ચક્રભાું પવાએરો જીલ, દુઃખ રૂી વુંવાય વાગયભાું ડુફકીઓ ખાતો જ યશે છે . એટરે કે આ
દુઃખદામક વુંવાયથી છૂટકાયો નથી ાભતો. તાત્મથ એ છે કે આ અનાહદ, અનન્દ્ત વુંવાયચક્રથી જ્ઞાન િલના જીલની મુક્ક્ત
નથી થતી. એક વાધકને વમ્ ૂણથ જગતના અિધટઠાન સ્લરૂ બ્રહ્નુ ું આત્ભ રૂે જ્ઞાન થઈ જામ છી ણ પ્રાયબ્ધ(કભથ)ની
ક્સ્થિત યશે ત્માું સુધી એ એક જીલનમુક્ત તયીકે આ વુંવાયભાું જ યશે છે , અને પ્રાયબ્ધ(કભથના) ક્ષીણ થતા વાથે એ િલદે શ
કૈ લપમને પ્રાપ્ત કયી રે છે .
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સ ૂક્ષ્ભ વભષ્ટટ હશયણ્મગબથ છે ઃ
સ ૂક્ષ્ભ વભષ્ટટને હશયણ્મગબથ કશેલાભાું આલે છે . હશયણ્મગબથની િલળે વ્માખ્મા આણે અગાઉ ાન ૨૮ ય કયી
ચ ૂક્યા છીએ. હશયણ્મગબથ એ આત્ભાની ઉાિધ છે .

“एित्मसक्ष्
ू भशयीयभात्मभन्”

આ જે હશયણ્મગબથ છે , એ આત્ભાનુ ું સ ૂક્ષ્ભળયીય છે . કશેલાનુ ું તાત્મથ એ છે કે જે યીતે િલયાટને આત્ભાના
સ્થ ૂળયીયતયીકે ઓખાવ્મો શતો, િલયાટ સ્લમું આત્ભા નથી, એ તો આત્ભાનુ ું સ્થ ૂર ળયીય છે . એલી જ યીતે હશયણ્મગબથ
ણ આત્ભા નથી, આત્ભાની સ ૂક્ષ્ભળયીય રૂ ઉાધી જ છે .
જે યીતે ક્ષચત્રભાું દોયે લ ુું લસ્ત્ર, ક્ષચત્રનો આધાય નથી શોતો; એલો આધાય તો કેલ વાચુ ું લસ્ત્ર જ ફની ળકે જેના
ય દોયે રા લસ્ત્ર વાથેન ુ ું વભગ્ર ક્ષચત્ર ક્ષચતયે લ ુું છે . એલી જ યીતે હશયણ્મગબથ બરે ને જગત રૂી ક્ષચત્રની કક્ષાનુ ું શોમ યું ત ુ
તે જગતનુ ું અિધટઠાન એલો આત્ભાતો ન જ ફની ળકે ને.

હશયણ્મગબથ એ એક િલિળટટ અથથભાું ણ ઉાિધ જ છે ઃ
આભ તો હશયણ્મગબથ ળબ્દ વભષ્ટટ સ ૂક્ષ્ભ ઉાિધ લાા આત્ભા ભાટે જ લયામ છે , યું ત ુ અશીં તો એનો પ્રમોગ
કેલ વભષ્ટટ સ ૂક્ષ્ભની ઉાિધના અથથભાું જ (હશયણ્મગબથ ળબ્દનો) ઉમોગ થમો છે .

સ્લપ્ન અલસ્થાઃ
“कायणेषऩ
ू सॊरृिेषु र्ागरयिसॊस्कायर्् प्रत्ममम् सववषम् स्वप्न इत्ममच्
ु मिे”

‘ઇષ્ન્દ્રમોના િનષ્ટક્રમ થઈ જતાું જાગૃત અલસ્થાના વુંસ્કાયથી ઉત્ન્ન થએર (લાવનાભમ) િલમ વહશતના જ્ઞાનને
– સ્લપ્ન અલસ્થા કશેલાભાું આલે છે .’

“પ ૂલથપ્રવઙ્ગ” હશતા નાભની નાહડઓઃ
આણે આગ ઉય ણ જોયુ ું કે હશતા નાભની નાહડઓ લાના શજાયભાું બાગ જેટરી સ ૂક્ષ્ભ અને ભ ૂયા, ીા,
રીરા તેભ જ રાર યું ગોના યવો લાી શોમ છે . આ યવો લાત, િિ અને કપના ાયસ્હયક વુંમોગની િલિલધ િલભતાને
કાયણે જુદા જુદા અને ઘણાું પ્રકાયોના શોમ છે . આ હશતા નાભક નાહડઓ સ્પહટકની જેભ સ્લચ્છ શોમ છે , યું ત ુ જે યું ગના
યવામણ ધયાલે છે તે યવોલાી કશેલામ છે . આ સ ૂક્ષ્ભ નાહડઓ વભગ્ર ળયીયભાું પેરાએરી છે . એભાું જ વિય તત્ત્લો લાળું
ક્ષરઙ્ગળયીય ણ યશે છે . વાભાન્દ્મ યીતે તો એભાું યશેત ુ ું ક્ષરઙ્ગળયીય આખા (બૌિતક) ળયીયભાું પ્રવયે લ ુું શોમ છે . યન્દ્તુ
િલળેરૂે જ્માયે નેત્રોભાુંની હશતાનાભની નાહડઓભાું (ક્ષરઙ્ગળયીય) પ્રલેળે છે , ત્માયે જાગ્રત અલસ્થા શોમ છે .

સ્લપ્ન અલસ્થાનો પ ૂલથ પ્રવુંગઃ
આણે અગાઉ ઉયોક્ત જાગ્રત અલસ્થાના લણથનભાું જોયુ ું કે દે લતાઓના અનુગ્રશથી પ્રાપ્ત થએર ફાહ્યકયણ
અને અંતઃકયણ લડે જે તે િલમોનુ ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ છે એને જાગ્રત અલસ્થા કશેલાભાું આલે છે . એટરે કે ફાહ્યકયણ રૂી
દામયાઓભાું યશીને ઇષ્ન્દ્રઓ ોતોતાના કામથભાું યોકાએરી યશે છે . આ અલસ્થાભાું જે ઇષ્ન્દ્રમ વાથે ભન શોમ છે , એ જ
ઇષ્ન્દ્રમના િલમને તે ગ્રશણ કયે છે , તેભ જ ક્ષચિ ય એ િલમોના જ વુંસ્કાય ડે છે , તથા એ વુંસ્કાયોજ એકિત્રત થતા
યશે છે . આ યીતે સ્થ ૂ જગતભાુંથી નલા વુંસ્કાયો બેગા થામછે તેભ જ  ૂલથ વુંસ્કાયો ણ પ્રગટ થતા યશે છે અને ક્ષચિ
એભનુ ું (વુંસ્કાયોનુ)જ
ું ક્ષચન્દ્તન કયતુ ું યશે છે .
જ્માયે એકિત્રત થએર વુંસ્કાયો વાથેન ુ ું વિય તત્ત્લોલાળું સ ૂક્ષ્ભળયીય કણ્ઠસ્થ હશતાનાભક નાહડઓભાું િલળે રૂે
પ્રલેે છે , ત્માયે જાગ્રત જેવુ ું જ એને અશીં સ્લપ્ન આલે છે . આ અલસ્થાઇષ્ન્દ્રઓ ભનભાું રીન થઈ જામ છે . અથાથત ઇષ્ન્દ્રઓ
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ફાહ્ય િલમોને ગ્રશણ કયલાને વભથથ નથી યશેતી. ત્માું િલમ અને િલમોને ગ્રશણ કયનાયી ઇષ્ન્દ્રઓ અને વ ૃિિઓના
રૂભાું લાવનાઓ જ પ્રગટ થામ છે .

સ્લપ્નભાું ઇષ્ન્દ્રઓન ુંુ કાભ હશતાનાભની નાહડઓ કયો છે ઃ
જે યીતે જાગ્રત અલસ્થાભાું સ્થ ૂ જગત અને ઇષ્ન્દ્રઓ લગેયે વુંસ્કાયોને પ્રગટ કયલાભાું વશામક ફને છે , ફયાફય
એ જ યીતે આ સ્લપ્ન અલસ્થાભાું હશતાનાભની નાહડઓભાું જે યવ પ્રલાહશત થઇ યહ્યો છે , તે જ એના વુંસ્કાયોને પ્રગટ કયે
છે . લાવનાઓ એટરે કે વુંસ્કાયોનુ ું આશ્રમદાતા ક્ષરઙ્ગળયીય(સ ૂક્ષ્ભળયીય) અઞ્ચીકૃત(સ ૂક્ષ્ભ) ઞ્ચભશાભ ૂતોના વત્ત્લગુણ નુ ું
કામથ શોલાથી સ્લચ્છ સ્પહટક ભણીના જેવુ ું જ છે . આ સ ૂક્ષ્ભળયીય (ભન) નાડીગત યવ રૂ ઉાિધના વુંવગથથી ધભાથધભથ
પ્રેહયત, પ્રગટ વ ૃિિઓ લાા તેભ જ સ્ત્રી, યથ, શાથી આહદ આકાય લાી િલળે લાવનાઓથી યું ગાઇને દે ખામ (બાવે) છે .

સ્લપ્નભાું ભનન ુંુ મથાથથ સ્લરૂઃ
સ ૂક્ષ્ભ ળયીયની લાસ્તિલક ક્સ્થિતનુ ું જ્ઞાન સ્લપ્નભાું જ થામ છે . આભ તો જાગ્રતકાભાું ણ એની ક્સ્થિતની ખફય
તો ડે છે , યું ત ુ જાગ્રત અલસ્થાભાું બુદ્ધની પ્રધાનતા શોલાને કાયણે ભનુટમ આન્દ્તહયક બાલોને દફાલી દે છે , અથલા તો
એભ ણ કશી ળકામ કે રોકરાજ આહદને કાયણે એના ય ડદો જેલો ડયો યશે છે . અને તે ત્માું સુધી કે કોઇ કોઇ
વ્મક્ક્ત તો ોતાના ચશેયા ય એનો બાવ ણ આલલા દે તા નથી. યું ત ુ સ્લપ્નલસ્થાભાું અન્દ્તઃકયણની ક્સ્થિતનુ ું વાચુ ું
જ્ઞાન થઈ જામ છે .

અિલદ્યાગ્રસ્તન ુંુ સ્લપ્નઃ
બ ૃશદાયણ્મકોિનદનો પ્રવુંગ – જેના ય અિલદ્યા વલાય છે , તેને યથાહદ, સ્ત્રી, કે શાથી ખદે ડી યહ્યા છે , અથલા જે
વભમે લાવનાઓને કાયણે કોઇ ળત્રુ કે ચોય આલીને એને ભાયે છે , ત્માયે અબણ નકાભો જ ક્ષચિંિતત થામ છે . એ વભમે ન
તો એને કોઈ ભાયતુ ું શોમ છે કે ન એને કોઈ લળભાું કયતુ ું શોમ છે . અિલદ્યાને કાયણે જન્દ્ભેરી લાવના જ કેલ આલી
ભ્રાક્ન્દ્ત ફની જામ છે . એલી જ યીતે શાથી જેવુ ું કોઈ એનો ીછો કયે છે અને તે ોતાને કોઈ જૂની ખાઇ કે કુલાભાું ડતો
જુએ છે , આ યીતે િભથ્મા લાવનાઓ ઉત્ન્ન થઈ જામ છે , જે દુઃખ રૂ શોલાને કાયણે અત્મન્દ્ત અિલદ્યાભમી અને
અન્દ્તઃકયણની અધભ વ ૃિિને આશ્રમે યશે છે . આ ક્સ્થિત અિલદ્યા લાવનાભમ છે , એટરે કે અિલદ્યાને કાયણે એભાું બેદ બુદ્ધ
દૃઢ થઈ યશી છે , અથલા તો એભ કશી ળકામ કે અિલદ્યાનુ ું પ્રભુત્લ છે .

િલદ્યાનો ઉત્કથ થતા (વ ૃ૦):
જ્માયે અિલદ્યાનુ ું તન અને િલદ્યાનો ઉત્થાન થલા રાગે છે , ત્માયે જે યીતે જાગ્રતકાભાું જ્માયે દૈ લી િલદ્યાઓ
જન્દ્ભે છે , ત્માયે પ્રગટેરી લાવનાઓને કાયણે સ્લમુંને દે લતા તુપમ તેભ જ યાજા વભાન ભાને છે . જે યીતે જાગ્રત અલસ્થાભાું
અક્ષબેક િલિધથી યાજા ફનેરો ુરુ એ જ યાજ્મ લાવનાને કાયણે સ્લપ્નભાું ણ એ યાજા જ છે , એવુ ું ભાને છે .

વલાથત્ભબાલરૂી િલદ્યાના ઉત્ન્ન થલાથી (વ ૃ૦):
આ જ યીતે જ્માયે અિલદ્યા અત્મન્દ્ત ક્ષીણ થઈ જામ છે અને વલાથત્ભ િલમીક િલદ્યા જન્દ્ભે છે , ત્માયે એ બાલથી
બીજાએરા શોલાને કાયણે એ સ્લપ્નભાું ણ, ‘હુ ું જ વલેવલાથ છું.’ એવુ ું ભાને છે . આ જે વલાથત્ભબાલ છે , તે આ આત્ભાનો
યભરોક, સ્લાબાિલક યભ આત્ભબાલ છે ; એટરે કે એનુ ું સ્લરૂ છે .
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યભરોક અને અયભરોક (વ ૃ૦):
જે વલાથત્ભબાલથી ઉતયીને સ્લમુંને ફારાગ્ર બાલભાું ણ ‘હુ ું આ નથી’ એ યીતે અન્દ્મ રૂભાું જુએ છે તેની આ
અલસ્થા અિલદ્યા જ છે . એ અિલદ્યા િાયા પ્રસ્તુત કયલાભાું આલેરા જે અનાત્ભબાલો છે , તે ફધા વદાકાના રોક –
અયભરોક છે , એ વ્મલશાય િલમક રોકો કયતાું આ વલાથત્ભબાલ  ૂણથ તથા અન્દ્તય-ફાહ્ય િલનાનો, એ જ એનુ ું યભરોક
છે . ભાટે જ અિલદ્યાનો અકથ અને િલદ્યાની યાકાટઠા થતાું વલાથત્ભબાલની પ્રાલ્પ્ત જ ભોક્ષ છે . આનુ ું તાત્મથ એ છે કે જે
યીતે આત્ભા સ્લમું પ્રકાળરૂે પ્રત્મક્ષ થામ છે , તેલી જ યીતે િલદ્યાનુ ું પ ભોક્ષની પ્રત્મક્ષ ઉરલ્બ્ધ જ શોમ છે . આ યીતે
સ્લપ્નાલસ્થા િલદ્યાભમી તેભ જ અિલદ્યાભમી ક્સ્થિતને મથાથથ રૂે પ્રગટ કયે છે .

તૈજવઃ
“िदब
ु माभबभान्मात्मभा िैर्स्”

ઉય મુજફના સ ૂક્ષ્ભળયીય અને સ્લપ્નાલસ્થા એ ફન્નેનો અક્ષબભાની આત્ભા તૈજવ કશેલામ છે . વલાથત્ભબાલને
પ્રાપ્ત કયીને જ અક્ષબભાની આત્ભા તૈજવ નાભે ઓખામ છે . વલાથત્ભબાલને પ્રાપ્ત કયીને એટરે કે  ૂણથણે િલદ્યાના
પ્રાગટય િાયા જ્માું સુધી ફધા જ બેદ-ભ્રભોની િનવ ૃિિ કયીને ભોક્ષ પ્રાપ્ત ન કયી રે, ત્માું સુધી વાભાન્દ્મ ભનુટમની
ક્સ્થિતભાું યશેતાું, ઉયોક્ત સ્લપ્નાલસ્થા તેભ જ વ્મષ્ટટ સ ૂક્ષ્ભ ળયીયભાું અક્ષબભાન કયીને તૈજવ તયીકે ઓખામ છે .

તૈજવ અને હશયણ્મગબથની એકતાઃ
આ તૈજવની, સ ૂક્ષ્ભ વભષ્ટટ અક્ષબભાની હશયણ્મગબથ જોડે તત્ત્લતઃ એકતા છે , એ લાતને જ દળાથલલા ભાટે સ ૂક્ષ્ભ
વભષ્ટટ રૂ હશયણ્મગબથને આત્ભાનુ ું સ ૂક્ષ્ભળયીય કશેલાભાું આવ્યુ ું છે . શલે જ્માયે વભષ્ટટ સ ૂક્ષ્ભ અને વ્મષ્ટટ સ ૂક્ષ્ભ ફન્ને એક જ
ભામાના કામય છે અને ઉાિધ એક જ છે અને જે યીતો અગાઉના લણથનથી સ્ટટ જ છે કે ઉાિધ લાી ચેતનભાું કદી
બેદ શોતો જ નથી. ઉાિધને કાયણે જ એ બેદ ભાત્ર જણામ (બાવે) છે . જ્માયે તત્ત્લતઃ તૈજવ અને હશયણ્મગબથની ઉાિધ
એક જ છે , ત્માયે તૈજવ અને હશયણ્મગબથની એકતા એની ભેે જ િવધ થઈ જામ છે . જે યીતે અગાઉ આણે િલયાટ અને
િલશ્વની એકતાનુ ું કથન કયી જ ચ ૂક્યા છીએ. તાત્મથ એ જ નીકે છે કે તૈજવ અને હશયણ્મગબથનો બેદ કેલ એક
ભ્રભભાત્ર જ છે . આ ભ્રભની િનવ ૃિિ કયલા ભાટે તૈજવ અને હશયણ્મગબથની એકતાનુ ું ક્ષચિંતન કયવુ ું જોઈએ. આ લાતને
જણાલલા ભાટે જ તૈજવના િલલયણભાું સ ૂક્ષ્ભ વભષ્ટટ હશયણ્મગબથને આત્ભાનુ ું સ ૂક્ષ્ભ ળયીય કશેલાભાું આવ્યુ ું છે .

ઉકાય-ભાત્રા નો ઉવુંશાયઃ
“एिि ् त्रमभ ् उकाय्”

આ સ ૂક્ષ્ભ ળયીય, સ્લપ્નાલસ્થા અને એ ફન્નેના અક્ષબભાની ‘તૈજવ’ એ ત્રણે, કાયની ફીજી ભાત્રા ‘ઉ’કાય છે ,
અથાથત આ ત્રણે અંગે ‘િૈત’ ન કયલી જોઈએ. કાયણ કે એ ત્રણે ‘ઉ’કાય ની અન્દ્તયગત જ છે , એટરે કે કાયની એક
‘ઉ’કાય ભાત્રા રૂ છે
જે સ્થ ૂ ળયીય તેભ જ સ ૂક્ષ્ભ ળયીય ફન્નેન ુ ું કાયણ ળયીય છે તેભ જ જે અજ્ઞાનના િનવ ૃિ થએ પ્રાયબ્ધ(કભથ)ના ક્ષમ
થલાથી સ્થ ૂની વાથે સ ૂક્ષ્ભ ણ નટટ થઈ જામ છે , એને ‘કાયણ ળયીય’ (અવ્માકૃત) કશેલાભાું આલે છે , જેનુ ું લણથન
આણે શલે છી ‘ભ’કાય ભાત્રાભાું કયીશુ.ું
।।‘ઉ’કાયની વ્માખ્મા  ૂયી થઈ।।
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પ્રકયણ: ૩. ભકાય ભાત્રા
જગતના ફે બેદ
આ જગત બ્રહ્નુ ું િલલતથ છે એટરે કે એ બ્રહ્ભાું અધ્મસ્ત(આધાય યાખનાય) છે , જે યીતે વથ દોયડીભાું અધ્મસ્ત
શોમ છે .
આ અધ્મસ્ત જગતના ફે બેદ(જુદા જુદા સ્લરૂો) છે ઃ(૧) કાયણ રૂ અને (૨) કામથ રૂ.
લી કાયણ રૂ જગતના ણ ફે બેદ શોમ છે ઃ(૧) િનિભિ કાયણ અને (૨) ઉાદાન (મ ૂ કે મુખ્મ) કાયણ.
િનિભિ કાયણ એને કશેલામ જે મ ૂ કાયણ િવલામનુ ું શોલા છતાું કામથને ાય ાડલા ભાટે
શેતરૂુ  શોમ છે . જે યીતે વોનાના કુંગનભાું ઉાદાન તો વોનુ ું જ છે , યું ત ુ વોનાભાુંથી
કુંગન ફનાલલા ભાટે, જે વોની અને તેના ઓજાયોનો ઉમોગ થામ છે તે એના
િનિભિ કાયણો તયીકે ઓખામ છે .
ઉાદાન કાયણના ણ ત્રણ બેદો ભાનલાભાું આલે છે ઃ(૧) આયમ્બી (૨) હયણાભી અને (૩) િલલતી
આ લાતોને રક્ષભાું યાખી ત્રણ લાદો પ્રિવધ છે ઃ(૧) આયમ્બલાદ (૨) હયણાભલાદ અને (૩) િલલતથલાદ
પ્રથભ જે નૈમાિમક આહદનો આયમ્બલાદ છે , તે બ્રહ્ િલચાયની અનુવધ
ું ાનભાું ખાવ ભશત્લનો નથી.
એ યીતે ઉાદાન કાયણના મુખ્મ બેદો ફે જ યશી જામ છે ઃ(૧) હયણાભી ઉાદાન કાયણ અને (૨) િલલિતિ ઉાદાન કાયણ.
હયણાભી ઉાદાન કાયણનો અથથ એ છે કે હયણાભ ાભીને કામથન ુ ું સ્લરૂ
ધાયણ કયે છે . જે યીતે દૂ ધ હયણાભી ઉાદાન કાયણ છે તેભ જ દશીં એનુ ું
હયણાભરૂ કામથ છે . આ યીતે એ સ્ટટ છે કે દૂ ધ જ હયણાભ ાભીને દશીંનુ ું સ્લરૂ
ધાયણ કયી રે છે .
િલલિતિ ઉાદાન કાયણનો અથથ એ છે કે િલલિતિ કાયણ ોતાના સ્લરૂભાું
જેવુ ું શોમ તેવ ુ ું અિલકૃતરૂભાું જ યશેલા છતાું કામથરૂભાું બાવે (જણામ) ભાત્ર છે . જે
યીતે આણે ઉય જોયુ ું કે દાયડીભાું વથ અધ્મસ્ત છે , એટરે કે વથ દોયડીનો િલિલતથ
છે . અશીં આણે જોઈએ છીએ કે દોયડી જેભની તેભ ોતાના સ્લરૂભાું અિલકૃત (કોઈ
ણ પેયપાય િલના) જ યશેતી શોલા છતાું વથના રૂભાું ભાત્ર બાવે છે .
બ્રહ્ ણ આ યીતે જ જગતનુ ું િલલિતિ ઉાદાન કાયણ છે ; એટરે કે બ્રહ્ ોતાના તાલ્ત્ત્લક સ્લરૂભા જેવુ ું છે તેવ ુ ું
જ યશેલા છતાું, જગતના રૂભાું બાવે ભાત્ર છે . જગતનુ ું હયણાભી ઉાદાન કાયણ છે ભામા, એટરે કે જગતનો જે ણ
આકાય પ્રકાય જણામ છે , એ વઘળું ભામાનુ ું જ હયણાભ છે . વ્મષ્ટટ-વભષ્ટટ રૂ ફધા જ જીલોના કભય (તેભના જીલન
ધોયણનુ)ું િનિભિ કાયણ શોમ છે . જીલોના આ કભથરૂી િનિભિને કાયણે જ ઉંચ-નીચ, વારુું-ખયાફ, સુખી-દુઃખી, કુરૂ-સુરૂ
આહદ િલભ તથા િલક્ષચત્ર જગતની ઉત્િિ થામ છે .
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કામથ કાયણાત્ભક જગત ્ બ્રહ્ન ુંુ િલલતથ છે ઃ
ધ્માનભાું યાખલા જેલી િલળે લાત એ છે કે જે બ્રહ્ િલલતથકાયણ છે , તેન ુ ું િલલતથ, કામથજગતની વાથે ભામારૂી
ઉાદાન કાયણો તેભ જ જીલોનાું કભથરૂી િનિભિ કાયણો ણ છે . એટરે કે એ બ્રહ્ભાું જીલોના કભથરૂી િનિભિ કાયણો ણ
છે . એટરે કે એ (કભથરૂી િનિભિ કાયણો લાા એ જીલો) બ્રહ્ભાું અધ્મસ્ત જ છે . જે યીતે – ઞ્ચભ ૂતના કામય, એ
ભનુટમાહદના ળયીય કે છી વ ૃક્ષાહદ જે યીતે ઞ્ચભ ૂતભાું જ અધ્મસ્ત છે ; અથાથત ફીજની ણ ઞ્ચભ ૂતથી અરગ એલી વિા
નથી. ભાટે ઞ્ચભ ૂત ભામા અને કભથ ણ બ્રહ્ભાું અધ્મસ્ત જ છે .

બ્રહ્ જગતથી જુદુું છે ઃ
આ હયક્સ્થિત ભાટે િલળે લક્તવ્મ એ છે કે ઉાદાન કાયણના જે ફે મુખ્મ બેદ દળાથલલાભાું આવ્મા છે ઃ(૧) હયણાભી ઉાદાન કાયણ અને (૨) િલલિતિ ઉાદાન કાયણ –
તેભાનુ ું હયણાભી ઉાદાન કાયણ જે ભામા (અજ્ઞાન) છે . એ જ કાયણરૂ જગત છે .
િલલિતિ ઉાદાન કાયણ જે બ્રહ્ છે તે જગત અન્દ્તગથત નથી આલતુ,ું કાયણ કે કામથ-કાયણાત્ભક વમ્ ૂણથ જગતનુ ું
એ (બ્રહ્) અિધટઠાન છે અને જગત એભાું અધ્મસ્ત છે , અને જે અિધટઠાન છે , તે અધ્મસ્તભાું વભાએલુું ન શોઈ ળકે. જે
યીતે દોયડી એના અધ્મસ્ત વથ, દણ્ડ આહદના અન્દ્તગથત ન આલી ળકે.
આ યીતે કાયણરૂ જગતનુ ું લણથન આણે ઉય મુજફ કયુ.ું અને કામથરૂ જગતની વ્માખ્મા શલે નીચે મુજફ છે ઃ-

કામથરૂ જગતના ફે પ્રકાયો શોમ છે ઃ(૧) સ્થ ૂ અને (૨) સ ૂક્ષ્ભ; જેભનુ ું લણથન અગાઉ ‘અકાય ભાત્રા’ તેભ જ ‘ઉકાય ભાત્રા’ભાું આણે કયી જ ચ ૂક્યા
છીએ. શલે ઉયના ફન્ને સ્થ ૂ તેભ ત સ ૂક્ષ્ભ કામથરૂ જગતનુ ું કાયણ, અવ્માકૃત (અજ્ઞાન)નુ ું લણથન કયલાભાું આલી યહ્ુું છે .
કાયણ આ ફન્ને ‘અકાય’ તેભ જ ‘ઉકાય’ ની ણ અરગ-અરગ વિા ભાની રેલાથી ‘િૈત’ની પ્રાલ્પ્ત થામ છે . ભાટે કશેલામ
છે કે –

“शरीरद्वयकारणमात्माऽज्ञानं साभासमव्याकृ तािमत्युच्यते”
એટરે કે સ્થ ૂ અને સ ૂક્ષ્ભ ફન્ને ળયીયોનુ ું કાયણ આત્ભાનુ ું અજ્ઞાન છે . આબાવની વાથે એને અવ્માકૃત કશેલાભાું

આલે છે . તાત્મથ એ છે કે સ્થ ૂ તેભ જ સ ૂક્ષ્ભનુ ું કાયણ ણ એ જ આબાવ અવ્માકૃત છે ; આબાવ એટરે કે ક્ષચદાબાવથી
વ્માેલ ુું (ચૈતન્દ્મ અિધષ્ટઠત) અવ્માકૃત જ સ્થ ૂ-સ ૂક્ષ્ભ જગતનુ ું કાયણ શોમ છે .
એનુ ું સ્ષ્ટટકયણ નીચે મુજફ છે ઃફન્ને ળયીયો (સ્થ ૂ અને સ ૂક્ષ્ભ જગત)નુ ું કાયણ આત્ભાનુ ું અજ્ઞાન છે . અથાથત આ ફન્ને ળયીયોની વત્મરૂથી પ્રતીિત
ત્માું સુધી જ છે , જ્માું સુધી આત્ભાનુ ું અજ્ઞાન ટકી યશે છે , એ જ આ ફન્ને ળયીયોનુ ું કાયણ છે ; એટરે કે જ્માું સુધી બ્રહ્ાકાય
વ ૃિિ નથી થતી, ત્માું સુધી ક્ષચદાબાવને ોતાના લાસ્તિલક સ્લરૂનુ ું અજ્ઞાન યશે છે . આ અજ્ઞાનને કાયણે જ સ્થ ૂ-સ ૂક્ષ્ભ
િલમાકાય વ ૃિિને ભ્રભથી એ ોતાનુ ું સ્લરૂ ભાને છે . િત્રગુણાત્ત્ભકા ભામા કે અજ્ઞાનભાું આલા અનન્દ્ત વુંસ્કાયો તેભ જ
ક્ષચદાબાવ લાા અનન્દ્ત અન્દ્તઃકયણ ફીજરૂે િલદ્યભાન શોમ છે ; એટરે કે તે ફધા અવ્મક્ત-અપ્રગટ યશે છે , તેથી જ
આલા અજ્ઞાનને અવ્માકૃત તયીકે ઓખલાભાું આલે છે . એને અવ્માકૃત (કાયણ અલસ્થા) એટરા ભાટે ણ કશેલામ છે
કાયણ કે સ્થ ૂ અને સ ૂક્ષ્ભ જગત રૂી ભ્રાક્ન્દ્તનુ ું કાયણ ણ એ જ છે . અને એ જ કાયણે એને અજ્ઞાન કે અિલદ્યા ણ કશે
છે .
અશીં િલળે જાણલા જેવુ ું એ ણ છે કે અવ્માકૃત ળબ્દ અત્રે મુખ્મત્લે વભષ્ટટના કાયણોાિધ રૂે લણથિલત છે .
યું ત ુ જે યીતે િલયાટ અને હશયણ્મગબથ ળબ્દો ક્રભળઃ વભષ્ટટ સ્થ ૂ અને વભષ્ટટ સ ૂક્ષ્ભ ઉાિધઓ ભાટે તેભ જ
ઉાિધલાાઓ ભાટે લયામ છે , એલી જ યીતે અવ્માકૃત ળબ્દ ણ કાયણોાિધ તેભ જ કાયણોાિધ લાા ઈશ્વયને ભાટે
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ણ લયામ છે . પયક કેલ એટરો જ છે કે જ્માયે વભષ્ટટ કાયણોાિધના અથથભાું અવ્માકૃત ળબ્દનો ઉમોગ કયામ છે ,
ત્માયે ક્ષચદાબાવ એનુ ું િલળેણ શોચ છે અને અવ્માકૃત િલળેટમ અને જ્માયે અવ્માકૃત ળબ્દ ઈશ્વયના અથથભાું લયામ છે
ત્માયે અવ્માકૃત િલળેણ અને ક્ષચદાબાવ િલળેટમ ફની જામ છે . કાયણ કે, અિધટઠાન-શુધ સ્લરૂ બ્રહ્ભાું કાયણોાિધને
રીધે જ જગતનુ ું કાયણરૂ ઈશ્વયત્લ છે અને તે ણ અધ્મસ્થ છે .
શલે ઈશ્વયની ઉાિધ ભામા જેને ઉય આણે અવ્માકૃત ળબ્દથી લણથલી, એના સ્લરૂ િલળે જાણીએઃ“एिि ् कायणशयीयभात्मभन्।”

અથાથત જે કાયણરૂી ઉાિધ-અવ્માકૃત છે એ આત્ભાનુ ું કાયણ ળયીય છે . કાયણ ળયીય કશેલાનુ ું તાત્મથ એ છે કે
આ અવ્માકૃતને જ આત્ભા કે યબ્રહ્ નશીં વભજલો જોઈએ. કાયણ કે આત્ભા અિધટઠાન શુધ ચેતન સ્લરૂ છે અને
અવ્માકૃત એ િલકાયી તેભ જ જડ છે . આત્ભા સ્લમું પ્રકાળ અને યભાનન્દ્દ સ્લરૂ છે અને અવ્માકૃત આત્ભાની જ વિાથી
વિાલાન તેભ જ દુઃખભમ જગતનો શેત ુ છે . આત્ભા વત્મ છે , અવ્માકૃત િભથ્મા છે .

અિલદ્યાન ુંુ સ્લરૂઃ
“िच्ि न सि ्, नासि ्, नावऩसदसि ्, नाभबन्नॊ, नावऩ भबन्नाभबनॊ कुिश्श्िि ्, न तनयवमवॊ, न सावमवॊ, नोबमभ ्”।
તે નથી તો વત્મ કે નથી એ અવત્મ, કે નથી એ વત્મ-અવત્મ. નથી એ ક્ષબન્ન કે નથી એ ક્ષબન્ન-અક્ષબન્ન. નથી એ
અલમલ વાથે કે નથી એ અલમલ િલના, કે નથી એ ફન્ને લચ્ચેન.ુ ું

અિલદ્યા વત ્ નથીઃ
સુષલ્ુ પ્ત, િનરા, ભામા, અજ્ઞાન, અિલદ્યા, ળક્ક્ત, તભ, પ્રકૃિત, પ્રરમ, િતિભય, તાિભશ્રા, અંધતાિભશ્ર, જહડભા, ભોશ,
જગત્પ્રકૃિત, અચ્યુતળક્ક્ત, આંધ્મ, અન ૃત, ગુણક્ય
ૈ
ઈત્માહદ ળબ્દો લડે ઓખાનાય અવ્માકૃત (અજ્ઞાન) વત્ નથી; કાયણ
કે જો એ વત્ શતે તો

ળાસ્ત્રોભાું બ્રહ્ને ભાટે ‘એકમ્ એલ અદ્િિતમ - એકભેલાદ્િતીમું’ એલો ળબ્દ પ્રમોગ નશીં શોત.

સ્લગત, વજાિતમ અને િલજાિતમ એ ત્રણે પ્રકાયના બેદોનો૧ િનેધ કયલા ભાટે જ ળાસ્ત્રોભાું – ‘એકભેલાદ્િતીમું’ નો બ્રહ્ના
િલળેણ તયીકે ઉમોગ કયલાભાું આવ્મો છે . તે ભાટે જ બ્રહ્ િલના અવ્માકૃત (અજ્ઞાન)ની વિા શોતી નથી. ફીજી લાત
એ છે કે એ જો વત્ શોત તો જ્ઞાન લડે એની િનવ ૃિિ ન થાત – જેભ કે જો દોયડીનો વથ વત્મ શોત તો જાણ્મા છી ણ
એની િનવ ૃિિ ન થાત; ભાટે જ એ વત્ નથી.

નોંધઃ૧ સ્લગતબેદઃ- એક જ દાથથના અલમલોના બેદ ને સ્લગત બેદ કશેલાભાું આલે છે ; જેભ કે એક જ ળયીયભાું શાથ- ગ આહદ
અલમલો જુ દા જુ દા શોમ છે .
વજાિતમબેદઃ- એક જ ભાનલીનો જે બેદ અન્દ્મ ભાનલીથી છે , તેને વજાિતમ બેદ કશે છે .
િલજાિતમબેદઃ- ભાનલીના શુ-ક્ષી આહદ વાથેના બેદને િલજાિતમ બેદ કશે છે .

અિલદ્યા અવત ્ નથીઃ
ુ કે વવરાના િળિંગડાું જેવુ ું અત્મન્દ્ત અવત્ છે ? એનો
શલે પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે જો એ વત્ નથી તો શુ ું એ આકાળકુસભ
જલાફ એ છે કે આ અવ્માકૃત (અજ્ઞાન) અવત્ ણ નથી; કાયણ કે અત્મન્દ્ત અવત્ ની તો પ્રતીિત જ નથી થતી. જ્માયે
આની (અજ્ઞાનની) તો પ્રત્મક્ષ પ્રતીિત થામ છે કે ‘હુ ું અજ્ઞાની છું’.
ફીજી લાત એ છે કે આ અવ્માકૃત (અજ્ઞાન)નુ ું કામથ સ્થ ૂ-સ ૂક્ષ્ભ જગતભાું જોલા ભે છે . તેથી જ એને અત્મન્દ્ત
અવત્ ણ કશી ન ળકામ. એના િલળે સ્લરૂે ફે પ્રકાયના (દ્િિલધ) આલયણો શોમ છે , જેભની ણ પ્રત્મક્ષ પ્રતીિત થામ
છે .
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દ્દ્વિલધ આલયણઃ
આલા આલયણ (૧) અવત્ત્લાાદક આલયણ અને (૨) અબાનાાદક આલયણ તયીકે ઓખામ છે . જે યીતે કોઈ
 ૂછે કે, ‘તભે આત્ભાને જાણો છો?’ અને ઉિય ભે કે, ‘આત્ભા છે જ ક્યાું કે તેને હુ ું જાણુ?ું ’ – એટરે અને ભાટે આત્ભાનુ ું
અક્સ્તત્લ જ નથી. આલા અજ્ઞાનને અવત્ત્લાાદક આલયણ કશેલામ છે . અને જેભને આત્ભા ‘દે ખાતો’ નથી તેભનુ ું અજ્ઞાન
અબાનાાદક આલયણ ગણામ છે .

દોયડી વથન ુંુ દૃટટાુંતઃ
જે યીતે તુરનાત્ભક અિલદ્યાને કાયણે દોયડીભાું દે ખાતો (અધ્મસ્ત) વથ વત્ નથી અને અવત્ ણ નથી. વત્
એટરા ભાટે નથી; કાયણ કે જ્માયે દોયડીના સ્લરૂનુ ું જ્ઞાન થઈ જામ છે , ત્માયે વથની િનવ ૃિિ થઈ જામ છે , એટરે કે વથ
િભથ્મા વાક્ષફત થઈ જામ છે , ભાટે એ વત્ નથી. એને અવત્ ણ નશીં કશી ળકામ; કાયણ કે જે અત્મન્દ્ત અવત્ (વવરાુંના
િળિંગડાું) શોમ છે , તેની તો પ્રતીિત ણ નથી થતી. દોયડીભાું તો વથની પ્રતીિત થલાથી જ ભાનલીભાું બમ આહદ ઉિતન્ન
થામ છે . ભાટે એને અત્મન્દ્ત અવત્ ણ નશીં કશી ળકામ.

અિલદ્યા વત-્ અવત ્ ઉબમરૂ ણ નથીઃ
જો આણે એવુ ું કશીએ કે એને (અવ્માકૃત, અજ્ઞાન) વત્-અવત્ ઉબમરૂ ભાની રઈએ તો શુ ું લાુંધો આલે! તે
અંગે એવુ ું કશેલામ છે કે એ વત્-અવત્ યસ્ય િલયોધી શોલાને કાયણે ઉબમરૂ થઈ ન ળકે. અથાથત એક જ લસ્તુ એક જ
કાભાું વત્ અને અવત્ ઉબમરૂ શોઈ ન ળકે. જેભ – વથન ુ ું એક જ વભમે વત્-અવત્ ઉબમરૂે જણાવુ ું ળક્ય નથી.
દોયડીભાું વથન ુ ું જણાવુ ું ક્યાું તો વત્ રૂે શળે કે છી અવત્ રૂે.

અિલદ્યા ણબન્ન-અણબન્ન તેભ જ ણબન્નાણબન્ન ઉબમરૂ ણ નથીઃ
એલી જ યીતે આ અવ્માકૃત(અજ્ઞાન) આત્ભાથી ક્ષબન્ન ણ નથી અને અક્ષબન્ન ણ નથી. ક્ષબન્ન અને અક્ષબન્ન
ઉબમરૂ ણ નથી. જેલી યીતે- દોયડીભાું કપેરો વથ દોયડીથી ક્ષબન્ન ણ નથી. જો ક્ષબન્ન શોત તો એ દોયડીથી ક્ષબન્ન
દે ખાત અને અક્ષબન્ન શોત તો દોયડીના દે ખાલા ઉયાુંત ણ એ દે ખાત. ભાટે એ ક્ષબન્ન ણ નથી અને અક્ષબન્ન ણ નથી.
ક્ષબન્નાક્ષબન્ન યસ્ય િલયોધી શોલાને કાયણે ઉબમરૂ તો શોમ જ ન ળકે. કાયણ કે દોયડીભાું વથ ક્યાયે મ ક્ષબન્ન અને અક્ષબન્ન
ઉબમરૂે પ્રતીિત નથી થતી.

અિલદ્યા વઅલમલ, િનયલમલ તેભ જ ઉબમરૂ નથીઃ
એલી જ યીતે અવ્માકૃત (અજ્ઞાન) િનયલમલ ણ નથી; એટરે કે અલમલ (અંગ) િલના ણ નથી. કાયણ કે જો
એ િનયલમલ શોત, તો એનુ ું જગતરૂી વઅલમલ હયણાભ ન શોત. ભાટે એ િનયલમલ નથી.
એલી જ યીતે અવ્માકૃત (અજ્ઞાન) વઅલમલ ણ નથી, કાયણ કે જે વઅલમલ શોમ તે કામથકોહટનો જ શોમ; મ ૂ કાયભ
નશીં શોઈ ળકે. યસ્ય િલયોધી શોલાને કાયણે િનયલમલ અને વઅલમલ ઉબમરૂ ણ ન શોઈ ળકે.

અજ્ઞાનનો િલમ, આશ્રમ કોણ?:
આલી હયક્સ્થિતભાું આ એક આલશ્મક અને િલચાયક્ષણમ ફાફત છે કે ઉયોક્ત અિનલથચનીમ, અનુભ ૂમભાન
(પ્રત્મક્ષ અનુબલનો િલમ) તેભ જ ફધા અનથયનુ ું મ ૂ જો અજ્ઞાન જ શોમ, તો તે અજ્ઞાન છે કોને? એટરે કે એ
અજ્ઞાનનો આશ્રમ(દાતા) કોણ છે અને તે ળેન ુ ું અજ્ઞાન છે ? એટરે કે અજ્ઞાનનો િલમ કમો છે ; કાયણ કે જે યીતે જ્ઞાન
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આશ્રમ અને િલમલાળું શોમ છે ; તેલી જ યીતે અજ્ઞાન ણ આશ્રમ અને િલમલાળું શોમ છે . જે યીતે કોઈ કશે કે ભને
ઘટ(ઘડો)નુ ું જ્ઞાન છે , તો એ કશેલા લાો ઘટ-જ્ઞાનનો આશ્રમ શોમ છે અને ઘટ, ઘટ-જ્ઞાનનો િલમ શોમ છે . એલી જે
યીતે કોઈ કશે કે ભને ઘટ(ઘડો)નુ ું જ્ઞાન નથી, અથાથત ઘટનુ ું અજ્ઞાન છે , તો એ કશેલા લાો ઘટના અજ્ઞાનનો આશ્રમ
ફન્દ્મો; અને ઘટ, એ ઘટના અજ્ઞાનનો િલમ ફન્દ્મો. એ યીતે જ જે ઉયોક્ત અિનલથચનીમ અજ્ઞાન છે , તે ણ કોને
આશ્રમે છે અને કમા િલમનુ ું છે ? એ એક પ્રશ્ન છે ?

અજ્ઞાનનો િલમ બ્રહ્ છે ઃ
આ પ્રશ્નના જલાફભાું અજ્ઞાનના િલમ અંગે િલચાય કયીએ તો એ સ્ટટ થઈ જામ છે કે અજ્ઞાનનો િલમ
અદ્િતીમ બ્રહ્તત્ત્લ જ છે . કાયણ કે એ અદ્િતીમ બ્રહ્તત્ત્લના જ્ઞાનથી જ, ેરા અજ્ઞાનની િનવ ૃિિ થામ છે . અને એ તો
સ્ટટ જ છે કે જેના જ્ઞાનથી જે અજ્ઞાનની િનવ ૃિિ થામ, તે અજ્ઞાનનો િલમ ણ એ જ શોલાનો. જે યીતે ઘટના જ્ઞાનથી
જે (ઘટનુ)ું અજ્ઞાન દૂ ય થામ, તે અજ્ઞાનનો િલમ ઘટ જ શોઈ ળકે; એટરે કે ઘટના જ્ઞાનથી જ ઘટનુ ું અજ્ઞાન દૂ ય થઈ
ળકે. ભાટે જે બ્રહ્જ્ઞાનથી ેરા અજ્ઞાનની િનવ ૃિિ થામ છે , તે અજ્ઞાનનો િલમ બ્રહ્ જ છે . એ િનિલિલાદ છે .

અજ્ઞાનના આશ્રમના ફે ક્ષોઃ
શલે પ્રશ્ન કેલ અજ્ઞાનના આશ્રમનો જ યશી જામ છે . અથાથત અજ્ઞાનનો આશ્રમ કોણ છે . બ્રહ્નુ ું અજ્ઞાન કોને છે ?
આ પ્રશ્નના જલાફભાું ફે ક્ષ વાભે આલે છે ઃ-

અજ્ઞાનનો આશ્રમ બ્રહ્ છે ઃ
એક ક્ષનુ ું કશેવ ુ ું છે કે બ્રહ્ ોતે જ અજ્ઞાનનો આશ્રમ ણ છે ઃ કેભ કે અજ્ઞાનને કાયણે જ બ્રહ્ભાું જીલબાલનુ ું
આયોણ થામ છે . આ યીતે (જીલ થી) શેરાું અજ્ઞાનની ક્સ્થિત ુયલાય થામ છે અને ત્માય ફાદ જ અજ્ઞાનને કાયણે
જીલ-બાલનુ ું આયોણ થામ છે , તે (જીલ) ોતાના કાયણ એલા અજ્ઞાનનો આશ્રમ કેલી યીતે ફની ળકે? કાયણ કે જે
આશ્રમ છે તે આિશ્રત શેરાું (અગાઉ) જ શોલો જોઈએ. જીલનુ ું અક્સ્તત્ત્લ તો અજ્ઞાનથી જ િવધ થામ છે , ભાટે અજ્ઞાનનો
આશ્રમ જીલ શોઈ ન ળકે, કાયણ કે અજ્ઞાન શેરાું જીલનુ ું અક્સ્તત્ત્લ છે જ નશીં.

અજ્ઞાનનો આશ્રમ જીલ છે ઃ
ફીજા ક્ષનુ ું કશેવ ુ ું છે કે જીલ જ અજ્ઞાનનો આશ્રમ છે , બ્રહ્ અજ્ઞાનનો આશ્રમ શોઈ ન ળકે, કાયણ કે જો બ્રહ્ભાું
અજ્ઞાનનો સ્લીકાય કયલાભાું આલે, તો બ્રહ્ ણ જીલની જેભ જ કતાથ, બોક્તા વાુંવાહયક ફની જળે. ણ બ્રહ્નુ ું સ્લરૂ તો
સ્લમું પ્રકાળ વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ તેભ જ  ૂણથ છે , એભાું નથી તો અજ્ઞાન, કે નથી અશુંકાયાહદ અજ્ઞાનના કામય. ન તો એને
જ્ઞાનની આલશ્મકતા છે , એ તો સ્લમું જ જ્ઞાન સ્લરૂ છે . જ્ઞાન-અજ્ઞાન તેભ જ અશુંકાયાહદ એ ફધાને તો જીલના જ ધભય
ભાનલાભાું આલે છે , બ્રહ્ાના નશીં. બ્રહ્તો સ્લબાલથી જ િનત્મ શુધ, િનત્મ બુધ અને િનત્મ મુક્ત છે . આથી એવુ ું િવધ થામ
છે કે અજ્ઞાનનો આશ્રમ જીલ જ છે , બ્રહ્ નશીં.

અજ્ઞાનનો આશ્રમ બ્રહ્ છે , એ કથનન ુંુ તાત્મથઃ
શેરો ક્ષ જે કશે છે કે બ્રહ્ જ અજ્ઞાનનો આશ્રમ ભાને છે , તેન ુ ું તાત્મથ એ છે કે બ્રહ્ િવલામ અન્દ્મ કોઈની વિા
જ નથી. જે કાુંઈ કામથ-કાયણાત્ભક જગત છે , તે બ્રહ્ભાું જ અધ્મસ્ત છે . જે યીતે બ્રહ્ અજ્ઞાનના કામય સ્થ ૂ, સ ૂક્ષ્ભ જગતના
અિધટઠાન છે . એ યીતે આ ક્ષનુ ું તાત્મથ એ છે કે બ્રહ્ જ અજ્ઞાનનુ ું ણ અિધટઠાન છે .
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અજ્ઞાનનો આશ્રમ જીલ છે , એ કથનન ુંુ તાત્મથઃ
ફીજો ક્ષ જે જીલને અજ્ઞાનનો આશ્રમ ભાને છે , એનુ ું તાત્મથ એ છે કે અજ્ઞાનનુ ું અક્ષબભાન કયનાયો જીલ જ છે .
િનિલિકપ અને િનિલિમ બ્રહ્ભાું ‘હુ ું અજ્ઞાની છું’, એવુ ું અક્ષબભાન નથી. અને જીલ સ્ટટ રૂે આવુ ું અક્ષબભાન કયતો જોલા
ભે છે , કે ‘હુ ું અજ્ઞાની છું’. અજ્ઞાનનુ ું કામથ જે ભ્રભરૂ કતત્થ ૃ લ, બોક્ત ૃત્લ આહદબાલ છે , એનુ ું અક્ષબભાન તો સ્ટટ રૂે જીલભાું
જ છે . અથાથત જીલ જ ોતાને કિાથ, બોક્િા ભાને છે ; એ િનિલિલાદ છે . ભાટે અક્ષબભાનીની દૃષ્ટટથી જીલને જ અજ્ઞાનનો
આશ્રમ દળાથલલાભાું આવ્મો છે .

વભન્દ્લમઃ
ઉયોક્ત ફન્ને તાત્મયને ર્હદમથી િલચાયતાું એ ફન્નેનો વભન્દ્લમ થઈ જામ છે . જે યીતે ઞ્ચદળીકાય નીચેના
વભન્દ્લમ ફોધક શ્રોકભાું પ્રસ્તુત કયે છે -

“ऄज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यिधष्ठानतया जगुः।
जीवावस्थात्वमज्ञानािभमािनत्वादवाददषम्।।”
पंचदशी (७-४३)

અિધટઠાનની દૃષ્ટટથી બ્રહ્ને અજ્ઞાનનો આશ્રમ ભાનલાભાું આલે છે અને અક્ષબભાની શોલાને કાયણે અજ્ઞાનને
જીલની જ અલસ્થા ગણલાભાું આલે છે . એટરે કે અક્ષબભાની શોલાને કાયણે જીલ જ અજ્ઞાનનો આશ્રમ છે .

અિનલથચનીમ અજ્ઞાનન ુંુ િનલથચનઃ
આલા અજ્ઞાનને અિનલથચનીમ કથન ગણલાભાું આવ્યુ ું છે . યું ત ુ જ્માું સુધી લાત કે લસ્તુન ુ ું િનલથચન કયલાભાું ન
આલે , ત્માું સુધી એના સ્લરૂનુ ું મથાથથ જ્ઞાન થતુ ું નથી. અજ્ઞાન જો વલથથા જ અિનલથચનીમ શોમ, એટરે કે એના િલળે
કાુંઈ ણ કશી ન ળકાતુ ું શોમ, તો છી એના સ્લરૂનુ ું જ્ઞાન થઈ જ કેલી યીતે ળકે? કે ‘અજ્ઞાન કોને કશેલામ?’ તેથી જ
કશેલામ છે કે એનુ ું િનલથચન (રક્ષણ જાણલા) કેલ બ્રહ્ અને આત્ભાની એકતાના જ્ઞાન િાયા જ થઈ ળકે, એ અજ્ઞાનની
િનવ ૃિિનો કેલ એ જ એકભાત્ર ઉામ છે . આભ એક યીતે અજ્ઞાનનુ ું િનલથચન થઈ જ ગયુ ું કે જેની આત્ભાના એકતાના
જ્ઞાનથી િનવ ૃિિ થામ તેને જ અજ્ઞાન કે અવ્માકૃત કશેલાભાું આલે છે .
આ યીતે આગ લધતાઃ-

“दकततु के विब्रह्मात्मैकत्त्वज्ञानापनोद्यम्”

ભાત્ર બ્રહ્ અને આત્ભાની એકતાના જ્ઞાન લડે જ આ અજ્ઞાનની િનવ ૃિિ થામ છે .

કભથ અને ઉાવનાનો જ્ઞાનની વાથે ક્રભ વમચ્ુ ચમ છે ઃ
અજ્ઞાન, જે વલથ અનથયનુ ું મ ૂ છે , તેની િનવ ૃિિ કેલ ઉય જણાવ્મા મુજફના જ્ઞાનથી જ થઈ ળકે. શલે પ્રશ્ન એ
ઉબો થામ છે કે આ અજ્ઞાનની િનવ ૃિિભાું કભથ અને ઉાવનાનો ઉમોગ છે કે નશીં? એનો જલાફ એ છે કે, ઉમોગ ફે
પ્રકાયના શોમ છે ઃ- એક તો છે વશ ઉમોગ અને ફીજો યમ્યમા (ક્રભીક) ઉમોગ. જ્ઞાન વાથે કભથ અને યું યાનો વશ
ઉમોગ વમ્બલ નથી, કાયણ કે અજ્ઞાનની િનવ ૃિિભાું કેલ જ્ઞાનનો જ ઉમોગ છે . જે યીતે અન્દ્ધકાયની િનવ ૃિિભાું ભાત્ર
પ્રકાળનો જ ઉમોગ શોમ છે ; અથાથત કેલ પ્રકાળથી જ અન્દ્ધકાયની િનવ ૃિિ થામ છે . જે યીતે અન્દ્ધકાયની િનવ ૃિિ ભાટે
પ્રકાળ સ્લમું િવલામ અન્દ્મ કોઈની અેક્ષા નથી યાખતો. એલી જ યીતે અજ્ઞાનની િનવ ૃિિ ભાટે જ્ઞાન િવલામ અન્દ્મ કોઈ
ણ વાધનની અેક્ષા યશેતી નથી. એટલુું અલશ્મ છે કે પ્રકાળને પ્રગટાલલાભાું અન્દ્મ વાધનોનો ઉમોગ થામ છે ખયો.
જેભ કે હદકના પ્રકાળ ભાટે હદલો, તેર, હદલેટ અને ભાક્ષચવ ઈ.ની જરૂય ડે જ છે ; એલી જ યીતે જ્ઞાનના પ્રગટ થતાું
શેરાું કભથ, ઉાવના, વત્વુંગ, શ્રલણાહદ વાધનોની આલશ્મકતા શોમ છે . શુબકભથ રૂી ધભાથનટુ ઠાનથી જ્માયે અન્દ્તઃકયણ
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શુધ થઈ જામ છે , અને ઉાવના િાયા અન્દ્તઃકયણભાું ક્સ્થયતા આલે છે , ત્માયે શ્રલણ, ભનન તેભ જ િનહદધ્માવનરૂ
અન્દ્તયું ગ વાધનોના મોગથી જ્ઞાન પ્રગટ થામ છે . આ યીતે અજ્ઞાનની િનવ ૃિિ અથલા ભોક્ષની પ્રાલ્પ્ત ભાટે વાક્ષાત વાધન
તો કેલ જ્ઞાન જ છે . ધભથ ઉાવના ઈ. તો કેલ યમ્યમા (ક્રભીક) વાધનો જ છે .
તાત્મથ એ છે કે કભથ ઉાવનાહદ વાધનોનો ઉમોગ અલશ્મ જ છે , યું ત ુ એ વશ (પ્રત્મક્ષ) ઉમોગ ન યશેતા
ભાત્ર યમ્યમા ઉમોગ જ ફની યશે છે .

ુ પ્ુ પ્તઃ
સષ
આ યીતે અિનલથચનીમ અવ્માકૃત (અજ્ઞાન)ના આિધદૈ િલક (વભષ્ટટ) સ્લરૂનુ ું લણથન કયીને આધ્માત્ત્ભક (વ્મષ્ટટ)
સ્લરૂનુ ું લણથન કયે છે ઃ-

“सवयप्रकारज्ञानोपसंहारे बुद्धःे कारणात्मनाऽवस्थानं सुषुितः”

અન્દ્તઃકયણની દયે ક પ્રકાયની વ ૃિિઓના રીન (ળાુંત) થમા ફાદ અન્દ્તઃકયણની જે કાયણ એટરે કે ફીજરૂ ક્સ્થિત
છે એને સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા કશે છે . તાત્મથ એ છે કે જ્માયે વુંગ્રશાએરા વુંસ્કાયો વહશત વિય તત્ત્લો લાળું સ ૂક્ષ્ભળયીય
ર્હદમસ્થાનભાું ક્સ્થત હશતાનાભક નાહડઓભાું, િલળેરૂે એલી યીતે પ્રલેળે (રીન થામ) છે , જે યીતે ઉંચુ અને રાુંબ ુ ઉડીને
થાકેરો ફાજ ોતાના ભાાભાું વમ્મક પ્રકાયે િલશ્રાુંત થામ છે . એલી અલસ્થાને સુષલ્ુ પ્ત કશે છે . આ જ સુષલ્ુ પ્ત, વ્મષ્ટટ
કાયણ ળયીય, અજ્ઞાન તેભ જ અવ્માકૃતની મુખ્મ અલસ્થા છે .

અિલદ્યાવ ૃિિઃ
ફધી જ િલમોલાી(વિલમક) વ ૃિિઓનો ઉવુંશાય (િલક્ષરન-અંત) થલાની પ્રહક્રમાને ‘વલથ જ્ઞાનોવુંશાય’
કશેલાભાું આલે છે .
વિલમક વ ૃિિઓના મુખ્મ ત્રણ બેદો છે ઃ(૧)પ્રાિતબાિવક (૨) વ્માલશાહયક અને (૩) ાયભાિથિક.
પ્રાિતબાિવક દાથયને િલમ ફનાલનાયી વ ૃિિઓને પ્રાિતબાિવક વ ૃિિ કશે છે અને વ્માલશાહયક દાથયને િલમ
ફનાલનાયી વ ૃિિઓને વ્માલશાહયક વ ૃિિ કશે છે તેભ જ ાયભાિથિક બ્રહ્ને િલમ ફનાલનાયી વ ૃિિઓને ાયભાિથિક વ ૃિિ
અથલા બ્રહ્ાકાય વ ૃિિ કશે છે . આ િત્રિલધવ ૃિિઓના બેદને કાયણે જ્ઞાન ણ ત્રણ પ્રકાયના શોમ છે ઃ(૧)પ્રાિતબાિવક (૨) વ્માલશાહયક અને (૩) ાયભાિથિક.
સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાભાું ઉયની ત્રણે વ ૃિિઓનો અબાલ શોલાને કાયણે િત્રિલધ જ્ઞાનનો ણ અબાલ શોમ છે . ભાટે
સુષલ્ુ પ્તના રક્ષણો દળાથલતા ઉય કશેલાયુ ું છે કે ફધા જ પ્રકાયના જ્ઞાનનો ઉવુંશાય (અંત) થતાું, અન્દ્તઃકયણનુ ું જ્ઞાન
એટરે કે િલદ્યાવ ૃિિનો અબાલ થલાથી જ સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાને અજ્ઞાન કે અિલદ્યા વ ૃિિ કશે છે . આભ તો સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાભાું
ઉય જણાલેર પ્રિવધ િત્રિલધ વ ૃિિઓભાુંથી કોઈ ણ વ ૃિિ પ્રગટ રૂે નથી શોતી, તો ણ વ ૃિિઓનુ ું અક્સ્તત્ત્લ અલશ્મ છે ,
કાયણ કે વ ૃિિ નાભ છે અન્દ્તઃકયણની અલસ્થા િલળેનુ ું અને સુષલ્ુ પ્ત ણ અન્દ્તઃકયણની અલસ્થા િલળે જ છે . તેથી
વ ૃિિનુ ું અક્સ્તત્ત્લતો સ્લીકાયામ છે , યન્દ્તુ એ વ ૃિિ પ્રિવધ એલી િત્રિલધ જ્ઞાન વ ૃિિઓભાુંની એકે નથી. ભાટે જ એને
અિલદ્યા કે અજ્ઞાન વ ૃિિ કશે છે .
અિલદ્યા વ ૃિિ કશેલાનુ ું અન્દ્મ એક કાયણ એ ણ છે કે સ્લપ્ન અને જાગ્રતભાું થનાયી બેદભ્રાક્ન્દ્તનુ ું ફીજ ણ
સુષલ્ુ પ્ત જ છે , અને એ તો વલથભાન્દ્મ છે કે જે ભ્રાક્ન્દ્તનુ ું કાયણ શોમ છે , એને જ અજ્ઞાન કશેલામ છે . ભાટે જ સુષલ્ુ પ્ત
અલસ્થાને અજ્ઞાન અલસ્થા કે વ્મષ્ટટ અજ્ઞાન કશે છે .

“तदुभयािभमातयात्मा प्राज्ञः”
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ઉય જણાલેર કાયણ ળયીય (અવ્માકૃત) અને સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા એ ફન્નેના અક્ષબભાની(જાણનાય) આત્ભાને ‘પ્રાજ્ઞ’
કશે છે .
જાગ્રત અને સ્લપ્ન અલસ્થાઓભાું જે વ્મષ્ટટ સ્થ ૂ તેભ જ સ ૂક્ષ્ભ અથાથત ભનોભમ વાથે એકતાને કાયણે ( અનુક્રભે
િલશ્વ અને તૈજવ વુંજ્ઞા લાા) જીલબાલને પ્રાપ્ત થનાયા, એ જ સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાભાું ફીજ(વુંસ્કાય) રૂે વ્મષ્ટટ અક્ષબભાની
શોલાને કાયણે પ્રાજ્ઞ નાભના જીલ તયીકે ઓખામ છે . અશીં ફીજ રૂ કશેલા ાછનુ ું તાત્મથ એ છે કે પ્રગટ રૂે તો
સુષલ્ુ પ્ત કાભાું કોઈ ણ પ્રકાયનુ ું અક્ષબભાન નથી શોતુ.ું તેભ છતાું અજ્ઞાનને કાયણે િનજેરા અક્ષબભાનની વુંસ્કાય રૂે
શાજયી અલશ્મ છે . તેથી એ પયી લાય જાગ્રત અલસ્થાભાું આલતાું શેરાની જેભ જ સ્થ ૂ અને સ ૂક્ષ્ભભાું અક્ષબભાન કયી રે
છે . આનો વાયાુંળ એ જ છે કે જાગ્રત અને સ્લપ્ન અલસ્થાઓની જેભ જ સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાભાું ણ અજ્ઞાનજિનત અશુંકાયની
ક્સ્થિત શોમ છે . અને આ વ્મષ્ટટ અશુંકાયને કાયણે જ આત્ભાને જીલબાલ પ્રાપ્ત થામ છે . આ અજ્ઞાનજિનત જીલબાલ ત્માું
સુધી ટકી યશે છે , જ્માું સુધી વ્મષ્ટટ, વભટટયાત્ભક વમ્ ૂણથ સ્થ ૂ, સ ૂક્ષ્ભ અને કાયભ જગતના અિધટઠાન સ્લરૂ યબ્રહ્
યભાત્ભાનો આત્ભરૂે વાક્ષાત્કાય નથી થઈ જતો.
જ્માયે ઈશ્વયકૃા, ગુરુકૃા, ળાસ્ત્રકૃા અને આત્ભકૃા૧ િાયા વલાથિધટઠાન યબ્રહ્ યભાત્ભાનો આત્ભરૂ વાથે
વાક્ષાત્કાય થઈ જામ છે , ત્માયે જીલબાલ િનવ ૃિ થઈને ોતાના લાસ્તિલક સ્લરૂ યભાત્ભાભાું વભાઈ જામ છે .
જ્માું સુધી વ્મક્ક્તને આલો વાક્ષાત્કાય નથી થઈ જતો, ત્માું સુધી એ  ૂલયક્ત જીલબાલભાું જ યશે છે .

નોંધ (૧):
ઈશ્વયકૃા-

ળાસ્ત્ર, ગુરુ તેભ જ ભનુટમ-ળયીય આહદ જ્ઞાનના વાધનોનો વુંમોગ પ્રાપ્ત થલો અને અિૈતભાું
વિાલનાનુ ું શોવુ.ું

ુ ુ કૃાગર

શ્રોિત્રમ બ્રહ્િનટઠ ગુરુ િાયા અનુબલ ૂણથ તેભ જ ર્હદમગ્રાશી ઉદે ળનુ ું ભેલવુ.ું

ળાસ્ત્રકૃા-

બ્રહ્ અને આત્ભાના અબેદના ફોધક એલા લેદાન્દ્ત ળાસ્ત્રની પ્રાલ્પ્ત.

આત્ભકૃા-

 ૂણથરૂક્ષચ તેભ જ પ્રમત્ન ૂલથકના અને વાલ્ત્ત્લક ધાયણાલાા શ્રલણ-ભનન અને િનહદધ્માવનનો
અભ્માવ કયીને બ્રહ્ાનુભ ૂિતને પ્રાપ્ત કયવુ.ું

પ્રાજ્ઞ અને ઈશ્વયની એકતાઃ
આત્ભા જ્માયે જીલબાલભાું યશીને વ્મષ્ટટ કાયણ ળયીય તેભ જ સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થારૂ ઉાિધ યુક્ત શોમ છે , ત્માયે એ
તે વભમે પ્રાજ્ઞ તયીકે ઓખામ છે . આભ તો પ્રાજ્ઞ ળબ્દ મુખ્મ રૂે વ્મષ્ટટ કાયણોાિધ યુક્ત જીલના અથથભાું જ લયામ
છે , તેભ છતાું અત્રે પ્રાજ્ઞની ઉાિધ કાયણ ળયીય અવ્માકૃતને ભાટે લાયલાભાું આલી છે . એ અવ્માકૃત, વભષ્ટટ
કાયણોાિધ છે . આ યીતે વભષ્ટટ કાયણોાિધ લાા ઈશ્વય અને પ્રાજ્ઞની એકતા પ્રસ્થાિત થામ છે . તાત્મથ એ છે કે જીલ
અને ઈશ્વયનો જે બેદ જણામ છે ; તે ઉાિધને કાયણે જ છે ; એટરે કે ઉાિધભાું િલિલધતા શોલાને કાયણે જ ઈશ્વય અને
જીલનો બેદ િવધ થામ છે . ઉાિધ જ્માયે એક જ છે ત્માયે બેદનુ ું કોઈ કાયણ ન યશેતાું ઈશ્વય અને જીલની સ્લબાલથી જ
એકતા થામ છે . જે યીતે આણે અગાઉ જોઈ ગમા કે લસ્તુતઃ સ્થ ૂ અને સ ૂક્ષ્ભ ઉાિધઓનો ણ વ્મષ્ટટ-વભષ્ટટ રૂભાું
બેદ નથી. જાગ્રત અને સ્લપ્ન અલસ્થાઓભાું બેદની કેલ પ્રતીિત થામ છે . લાસ્તલભાું તો બેદ શોતો જ નથી. સુષલ્ુ પ્ત
અલસ્થાભાું આ એક િલળેતા છે કે કાયણોાિધભાું શેરાની જેભ જ લાસ્તલભાું બેદ તો છે જ નશીં; અને બેદની પ્રિતિત
ણ નથી થતી. જે યીતે જાગ્રત અને સ્લપ્ન અલસ્થાઓભાું બેદની પ્રિતિત થતી શોમ છે ; આ જ દૃષ્ટટથી અન્દ્તમાથભી ઈશ્વય
અને સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાના અક્ષબભાની જીલ ફન્નેની એકતાનો ફોધક એલો પ્રાજ્ઞ-ળબ્દ ઘડલાભાું આવ્મો. અથાથત પ્રાજ્ઞ
કશેલાથી ઈશ્વય અને જીલ ફન્નેનો એક વાથે જ ફોધ થામ છે .
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વ્મલશાયભાું જીલ અને ઈશ્વયનો બેદઃ
જો કે વ્મલશાહયક જગતભાું વ્મષ્ટટ તેભ જ વભષ્ટટ ઉાિધઓનો બેદ અિનલામથ છે . કાયણ કે જીલ અને ઈશ્વયનો
બેદ ણ વ્મલશાયભાું વલથવમ્ભત છે . એ ફધાના જ અનુબલની લાત છે કે જીલ સ્લમું ને અપજ્ઞ, અપ ળક્ક્ત, દુઃખીસુખી ઈત્માહદ અનુબલે છે . અને ઈશ્વય વલથજ્ઞ, વલથળક્ક્તભાન, વલથિલહદત છે . આ પ્રકાયનો બેદ વ્મષ્ટટ- વભષ્ટટના બેદ
િલના વમ્બલી ન ળકે. તેભ છતાું આ પ્રણલ-ફોધ ભાુંડુક્યોિનદને આધાયે જ રખામો છે . ભાુંડુક્યોિનદભાું વ્મષ્ટટવભષ્ટટ બેદને નગણ્મ વભજીને છોડી દે લાભાું આવ્મો છે . એટરે કે તેભાું વ્મષ્ટટ- વભષ્ટટની ચચાથ કયલાભાું નથી આલી.
અને તે ઉયાુંત વ્મષ્ટટ, વભષ્ટટ તેભ જ જીલ, ઈશ્વયને એક જ વભજલાનો વુંકેત આલાભાું આવ્મો છે . જે યીતે આણે
ઉય લણથઇલી ચ ૂક્યા છીએ. ભાટે એ જ ઉિનદ્ ળૈરીનો આદય કયતાું, આ પ્રણલ-ફોધભાું ણ િલશ્વ-તૈજવ-પ્રાજ્ઞરૂી
જીલની િલયાટ, હશયણ્મગબથ, ઈશ્વયરૂી યભેશ્વય વાથે એકતા જ દળાથલાઈ છે .

ભકાયનો ઉવુંશાયઃ
“एतत् त्रयम् मकारः”
અવ્માકૃતરૂ કાયણળયીય, સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા, એ ફન્નેનો અક્ષબભાની પ્રાજ્ઞ, આ ત્રણે કાયની ત્રીજી ભાત્રા ભકાય છે .
આ ત્રણે અંગે િૈતની ળુંકા નકયલી જોઈએ, કાયણ કે એ ત્રણે ભકાયભાું જ વભાએરા છે . અથાથત કાયની એક ભાત્રા ભકાય
રૂ છે .

અધ્માયોઃ
વમ્ ૂણથ સ્થ ૂ પ્રુંચ, જાગ્રત અલસ્થા તથા સ્થ ૂ પ્રુંચ અને જાગ્રત અલસ્થાનુ ું અક્ષબભાની ‘િલશ્વ’, એ ત્રણે જ
‘અકાય’ છે .
વમ્ ૂણથ સ ૂક્ષ્ભ પ્રુંચ, સ્લપ્ન અલસ્થા તથા સ ૂક્ષ્ભ પ્રુંચ અને સ્લપ્ન અલસ્થાનુ ું અક્ષબભાની ‘તૈજવ’, એ ત્રણે જ
‘ઉકાય’ છે .
એની જ યીતે કાયણોાિધ અવ્માકૃત, સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા અને કાયણોાિધ તથા સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાનુ ું અક્ષબભાની
‘પ્રાજ્ઞ’, એ ત્રણે જ ‘ભકાય’ છે . આ યીતે અત્માય સુધીનાું જે અકાય, ઉકાય અને ભકાયનુ ું સ્લરૂનુ ું પ્રિતાદન કયલાભાું
આવ્યુ ું એ ફધુ ું જ અધ્માયો કશેલામ છે . એટરે કે ફધુ ું જ આયોિત છે .

અધ્માવ અને અધ્માયોઃ
આભ તો અધ્માવ અને અધ્માયો ફન્ને ળબ્દો નો ઉમોગ કલ્પત ભાટે જ કયલાભાું આલે છે , તો એ એક યીતે
જોતાું આ ફન્નેભાું થોડો અભસ્તો ણ બેદ જરૂય છે . અને તે એ છે કે અધ્માવ એ ભ્રભાત્ભક કપના ને કશેલાભાું આલે છે ,
જે ફન્દ્ધન તેભ જ દુઃખનુ ું કાયણ શોમ છે અને જે જીલોના અિલદ્યાભાુંથી જન્દ્ભેરા કભથ-વુંસ્કાયોને કાયણે શોમ છે . જેભ કે િભત્ર
અને ળત્રુ આહદની કપના અથલા ોતાના યામાની કપના ઈ. અધ્માયો એ ળાત્સ્ત્રમ કપનાને કશે છે , જે યભાથથ
જ્ઞાનનુ ું વાધન શોમ છે ; જેના લડે જીલ અિલદ્યાથી છૂટકાયો ભેલી આત્ભાના બ્રહ્રૂનો વાક્ષાત્કાય કયે છે , જેભ કે બ્રહ્ભાું
ભામા તેભ જ ભામાકૃત ઉાિધઓ લડે જીલ અને ઈશ્વય ઈ.ની કપના. આ કપનાઓ અને તેના અલાદોને લેદાન્દ્તની
પ્રહક્રમા કશેલાભાું આલે છે . ફીજી યીતે કશીએ તો અધ્માવ અિલદ્યારૂી કપના છે અને અધ્માયો તથા એને અલાદો
ણ િલદ્યારૂી કપનાઓ જ છે . કાયણ કે કલ્પતનો િનેધ ણ કલ્પત જ શોમ ને!
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અલાદઃ
શલે અધ્મયો ફાદ એના અલાદને તાવીએ. કાયણ કે િનટપ્રુંચ બ્રહ્ તત્ત્લનુ ું પ્રિતાદન અધ્માયો અને
અલાદ િાયે જ કયલાભાું આલે છે . જે યીતે પ્રાચીન આચામયએ કહ્ુું છે ઃ-

“ऄध्यारोपापवादाभयां िन्प्रपञ्चं प्रपञ्चते।।”

તાત્મથ એ છે કે ભામા અને ભામાના કામયથી વલથથા અવુંગ એલા બ્રહ્નુ ું પ્રિતાદન ભામા અને ભામાના
કામયનો િનેધ (અલાદ) કયીને જ થઈ ળકે છે . કાયણ કે, િલિધરૂે જેનુ ું ણ પ્રિતાદન કયીશુ,ું એટરે કે જે ણ ભનલાણીનો િલમ શળે તે ભામાભમ જ શળે. જેનો િનેધ કયલાનો છે , તેના સ્લરૂનુ ું આયોણ ણ આલશ્મક છે . આ યીતે
અધ્માયો અને અલાદની પ્રહક્રમા જ બ્રહ્ફોધ ભાટેનો વલથશ્રેટઠ પ્રકાય છે .
અશીં ભકાયની વ્માખ્મા  ૂણથ થઈ
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પ્રકયણ: ૪. અભાત્ર - ભાત્રા
દ્દ્વિલધ અલાદ
આયોિત કે અધ્મસ્તના િનેધનુ ું નાભ અલાદ છે . િનેધના મુખ્મ ફે પ્રકાય છે – (૧) કાયણથી ક્ષબન્ન એલી
કામથની વિાનો િનેધ જે યીતે કાયણરૂ ભાટીથી કામથરૂ ઘડાની વિાનો િનેધ અથલા કાયણરૂ વોનાના િિંડથી
(ક્ષબન્ન) કામથરૂ ઘયે ણાુંની વિાનો િનેધ અને (૨) અિધટઠાનથી ક્ષબન્ન એલી અધ્મસ્તની વિાનો િનેધ જે યીતે અિધટઠાન
દોયડીભાું અધ્મસ્ત વથનો દોયડીથી ક્ષબન્ન વિાનો િનેધ અથલા અિધટઠાન મ ૃગજભાું અધ્મસ્ત ાણીની મ ૃગજથી ક્ષબન્ન
વિાનો િનેધ. અથલા સુલણથની આકૃિત િિંડ આહદની સુલણથતત્ત્લથી ક્ષબન્ન વિાનો િનેધ.

કાયણથી ણબન્ન કામથની વિાનો િનેધ રૂ અલાદઃ
ઉયોક્ત ફે પ્રકાયના અલાદોભાુંથી પ્રથભ, ‘કાયણથી ક્ષબન્ન કામથની વિાના િનેધ રૂ’ને અલાદ કશેલાભાું
આલે છે ઃ-

“ऄकारः ईकारः ईकारः मकारः”

અકાયઃ ઉકાયઃ – અથાથત અકાય ઉકાય સ્લરૂ છે . તાત્મથ એ છે કે ઉકાયથી ક્ષબન્ન એલી અકાયની કોઈ વિા નથી.
આ લાતને વભજલા ભાટે ઉકાયનુ ું સ્લરૂ અને અકાયનુ ું સ્લરૂ ફન્નેને જ વભજી રેલા આલશ્મક છે .
અકાયનુ ું સ્લરૂ એ છે કે વમ્ ૂણથ સ્થ ૂ પ્રુંચ, જાગ્રત અલસ્થા તેભ જ એ ફન્નેન ુ ું અક્ષબભાની ‘િલશ્વ’, એ ત્રણે ભી ને
‘અકાય’ તયીકે ઓખામ છે . એલી જ યીતે વમ્ ૂણથ સ ૂક્ષ્ભ પ્રુંચ, સ્લપ્ન અલસ્થા તેભ જ એ ફન્નેના અક્ષબભાની ‘તૈજવ’ એ
ત્રણે ભીને ‘ઉકાય’ કશે છે .

ઉકાયથી ણબન્ન અકાયની વિાનો િનેધઃ
શલે કામથ-રૂ અકાયનો ણ ઉકાય-રૂ કાયણભાું અલાદ કયીએઃ-

“ऄकारः ईकारः”

“અકાયઃ ઉકાયઃ” અથાથત અકાય-ઉકાય સ્લરૂ છે .
વમ્ ૂણથ સ ૂક્ષ્ભ પ્રુંચ એટરે કે અઞ્ચીકૃત ઞ્ચભશાભ ૂત અને વિય તત્ત્લો લાળું સ ૂક્ષભ ળયીય.
વમ્ ૂણથ સ્થ ૂ પ્રુંચ એટરે કે સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચ અન્દ્તગથત અઞ્ચીકૃત ઞ્ચભશાભ ૂત ઞ્ચીકૃત થઈને સ્થ ૂ ઞ્ચભશાભ ૂત
ફને છે અને સ્થ ૂ ઞ્ચભશાભ ૂતના કામથરૂ ચતુિલિધ ચોમાથવી રાખ અને એક પ્રકાયની મોિનઓ ફને છે .
આથી સ્ટટ થામ છે કે કાયણરૂ સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચના અન્દ્તગથત આલેરાું સ ૂક્ષ્ભ ઞ્ચભશાભ ૂતથી આ કામથરૂ સ્થ ૂ પ્રઞ્ચની
અરગ એલી કોઈ વિા નથી.
આ જાગ્રત અને સ્લપ્ન અલસ્થાઓ, સ ૂક્ષ્ભ ળયીયાન્દ્તગથત આલેરા અન્દ્તઃકયણની

જ શોમ છે . આ યીતે ઉકાય

અન્દ્તગથત આલેરા સ્થ ૂ કે કાયણરૂ સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચથી જાગ્રત અલસ્થાની ક્ષબન્ન વિા િવધ નથી થતી.
સ ૂક્ષ્ભ ળયીયાન્દ્તગથત જે અન્દ્તઃકયણ છે , તેભા આલેલ ુું આત્ભાનુ ું પ્રિતક્ષફમ્ફ, ક્ષચદાબાવ, ઉાિધને કાયણે તેભ જ તેન ુ ું
અક્ષબભાન કયલાથી ‘તૈજવ’ તયીકે ઓખામ છે . આ તૈજવ જ્માયે જાગ્રત અલસ્થા તેભ જ સ્થ ૂ ઉાિધ લાો શોમ છે ,
ત્માયે એ ‘િલશ્વ’ તયીકે ઓખામ છે . ઉાિધની સ્લતુંત્ર વિા ન શોલાને કાયણે ઉાિધ અને અક્ષબભાની ભાું બેદ ન શોઈ
ળકે. અથાથત સ્થ ૂ પ્રઞ્ચ અને જાગ્રત અલસ્થાની

સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચ અને સ્લપ્નાલસ્થાથી ક્ષબન્ન વિા ન શોલાને કાયણે

તૈજવથી િલશ્વની ક્ષબન્ન વિા યશેતી નથી.
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આ યીતે સ્થ ૂ પ્રઞ્ચ, જાગ્રત અલસ્થા તેભ જ િલશ્વરૂ અકાયની, ઉકાયથી ક્ષબન્ન એલી કોઈ વિા નથી. આ
દૃષ્ટટથી જ અકાયને ઉકાય રૂ દળાથલામો છે . અથાથત ઉકાયથી ક્ષબન્ન અકાયની વિાને ન જોલી એજ કાયણથી ક્ષબન્ન કામથની
વિાનો િનેધરૂ અલાદ છે .

ભકાયથી ણબન્ન ઉકાયની વિાનો િનેધઃ
શલે કામથ-રૂ ઉકાયનો ણ ભકાય-રૂ કાયણભાું અલાદ કયીએઃ-

“ईकारः मकारः”

“ઉકાયઃ ભકાયઃ” અથાથત ઉકાય-ભકાય સ્લરૂ છે . તાત્મથ એ છે કે ભકાયથી ક્ષબન્ન એલી ઉકાયની કોઈ વિા નથી.
આ લાતને વભજલા ભાટે ઉકાયનુ ું સ્લરૂ અને ભકાયનુ ું સ્લરૂ ફન્નેને વભજી રેલા આલશ્મક છે . ઉકાયનુ ું સ્લરૂ એ છે કે
વમ્ ૂણથ સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચ, સ્લપ્નાલસ્થા તેભ જ એ ફન્નેનો અક્ષબભાની ‘તૈજવ’, એ ત્રણે ભીને ઉકાય કશેલામ છે . એલી જ યીતે
સ ૂક્ષ્ભનુ ું કાયણ અવ્માકૃત, એટરે કે જેભાું ફીજ-રૂથી વમ્ ૂણથ સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચ િલદ્યભાન શોમ છે . જે યીતે લડના ફીજભાું લડનુ ું
વ ૃક્ષ િલદ્યભાન શોમ છે ; એલી જ યીતે વમ્ ૂણથ સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચ અથાથત અઞ્ચીકૃત ઞ્ચભશાભ ૂત તેભ જ વિય ત્િલો લાળું સ ૂક્ષ્ભ
ળયીય જેભાું િલદ્યભાન શોમ છે તેને અવ્માકૃત કશે છે . આ યીતે અવ્માકૃત ળબ્દ ણ વભજામ છે ; અથાથત જે શોલા છતાું
ણ પ્રગટરૂે દે ખાતુ ું નથી. જે યીતે ભોય જ્માયે ોતાના ીછાું વુંકોયી રે છે , ત્માયે એભાું િલિલધ યું ગો શોલા છતાું ણ તે
અરગ અરગ પ્રગટ રૂે દે ખાતાું નથી, અને જ્માયે તે કા કયે છે ત્માયે એ ફધા અરગ અરગ, ક્ષબન્ન- ક્ષબન્ન યું ગોભાું,
રૂોભાું દે ખાલા રાગે છે . અથલા જે યીતે લડફીજભાું જ વુંસ્કાય રૂે ળાખા-ત્રાહદ વહશત વમ્ ૂણથ વ ૃક્ષ અપ્રગટ રૂે
િલદ્યભાન શોમ છે , અને તેજ  ૃથ્લી જ આહદના વુંમોગથી વ ૃક્ષ રૂે પ્રગટ થઈ જામ છે . એલી જ યીતે અવ્માકૃત કાયણથી
સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચરૂ-કામથ પ્રગટ થામ છે . આ યીતે અવ્માકૃત કાયણથી કામથરૂ વમ્ ૂણથ સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચની વિા ક્ષબન્ન નથી.
આ યીતે ભકાય અન્દ્તગથત સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાથી ક્ષબન્ન ઉકાય અન્દ્તગથત સ્લપ્નની ણ ક્ષબન્ન વિા નથી. કાયણ જે
કાુંઈ ણ સ્લપ્નભાું દે ખામ છે તે ફીજ રૂે (વુંસ્કાય રૂે) સુષલ્ુ પ્તભાું િલદ્યભાન શોમ છે . તાત્મથ એ છે કે સુષલ્ુ પ્ત
અલસ્તાભાું રીન થએરા અન્દ્તઃકયણભાું જે વુંસ્કાયો િલદ્યભાન શોમ છે , એભાના જ કેટરાક વુંસ્કાયોનુ ું િલકિવતરૂ જ
સ્લપ્નાલસ્થા શોમ છે . કશેલાનો અથથ એ છે કે વુંસ્કાય કોઈ ણ પ્રકાયે , ગભે ત્માુંથી, કોઈ ણ અલસ્થાભાું દે ખામ, શોમ છે
તો અન્દ્તઃકયણભાું જ. સુષલ્ુ પ્તભાું અન્દ્તઃકયણ ધા જ વુંસ્કાયો વાથે ફીજરૂે િલદ્યભાન શોમ છે . અન્દ્તઃકયણથી ક્ષબન્ન એલી
વુંસ્કાયની સ્લતુંત્ર વિા એલી યીતે જ નથી શોતી જે યીતે જથી ક્ષબન્ન એલી ભોજાુંની સ્લતુંત્ર વિા નથી શોતી. જે યીતે
ઉય જણાલી ચ ૂક્યા છીએ, વુંસ્કાયનુ ું જ િલકિવત રૂ સ્લપ્નાલસ્થા છે . આથી એ લીત સ્ટટ થઈ જામ છે કે ફીજરૂી
સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાથી સ્લપ્નાલસ્થાની ક્ષબન્ન વિા નથી.
સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાભાું વિય તત્ત્લોલાા સ ૂક્ષ્ભ ળયીયના અન્દ્તગથત ફીજ રૂે સ્થાએરા (રીનાલસ્થા લાા)
અન્દ્તઃકયણભાું આત્ભાનુ ું ડતુ ું પ્રિતક્ષફફ
િં , ક્ષચદાબાવ ઉાિધને કાયણે તેભ જ એનુ ું અક્ષબભાન કયલાથી ‘પ્રાજ્ઞ’ તયીકે
ઓખામ છે . જે યીતે ઉય જણાલી ચ ૂક્યા છીએ કે અન્દ્તઃકયણની જ ફીજાલસ્થા સુષલ્ુ પ્ત છે . આ સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા તેભ જ
કાયણરૂ અવ્માકૃત, એ ફન્નેના અક્ષબભાનીને ‘પ્રાજ્ઞ’ કશે છે . આ જ પ્રાજ્ઞ જ્માયે સ્લપ્નાલસ્થા તેભ જ સ ૂક્ષ્ભ ઉાિધ યુક્ત
શોમ છે , ત્માયે એ ‘તૈજવ’ કશેલામ છે . જે યીતે અગાઉ લણથવ્યુ ું છે કે ઉાિધના બેદથી જ ઉાિધલાાનો બેદ ણ થામ છે .
જ્માયે ઉાિધની જ ક્ષબન્ન વિા નથી તો છી ઉાિધ ધયાલનાયા લચ્ચે ણ બેદ યશેતો નથી. આ યીતે અવ્માકૃત તેભ જ
સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થારૂ ઉાિધથી ક્ષબન્ન સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચ તેભ જ સ્લપ્નાલસ્થા રૂ ઉાિધની ક્ષબન્ન વિા ન શોલાથી, પ્રાજ્ઞથી
તૈજવની ક્ષબન્ન વિા ણ નથી યશેતી. આ યીતે ઉકાય – ભકાય રૂ જ છે એવુ ું િવધ થઈ જામ છે . અથાથત ભકાયથી ક્ષબન્ન
ઉકાયની વિાને ન જોલી એજ કાયણથી ક્ષબન્ન કામથની વિાનો િનેધ રૂ અલાદ છે .
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અિધટઠાનથી ણબન્ન અધ્મસ્તની વિાનો િનેધરૂ અલાદઃ
કાયણથી ક્ષબન્ન એલી કામથની વિાના િનેધરૂ અલાદ અંગેના કથન ફાદ અિધટઠાનથી ક્ષબન્ન એલા અધ્મસ્તના
િનેધરૂનુ ું િલલયણ જોઈએ.

“मकार ओंकार एव”

અથાથત ભકાય એ ઓંકાય જ છે .
ભકાયના સ્લરૂ લણથનભાું આણે જોયુ ું કે કાયણ અવ્માકૃત, સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા તેભ જ કાયણભાું ચેતનનુ ું પ્રિતક્ષફફ
િં
ક્ષચદાબાવ તેભજ અવ્માકૃત અને સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થાનો અક્ષબભાની ‘પ્રાજ્ઞ’, એ ત્રણેને ભકાય કશે છે . ભકાય એ ઓંકાય જ છે .
એનુ ું કશેલાનુ ું તાત્મથ એ છે કે ઉય જણાલેર કાયણ અવ્માકૃત, સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા તેભ જ પ્રાજ્ઞ આ ત્રણેની ઓંકાય સ્લરૂ
અિધટઠાન યબ્રહ્થી ક્ષબન્ન એલી કોઈ વિા નથી. જે યીતે વોનાના ીંડ અને તેની ચભકની, અિધટઠાન વોનાથી ક્ષબન્ન
વિા નથી શોતી.
તાત્મથ એ છે કે જે યીતે એક સ્લણથ તત્ત્લભાું ીંડરૂ આકૃિત અને ચભક અધ્મસ્ત છે ; એટરે કે સ્લણથ તત્ત્લથી આ
ફન્નેની અરગ એલી સ્લતુંત્ર વિા નથી શોતી. એલી જ યીતે યભાથથ વત્ યબ્રહ્ભાું અવ્માકૃત કાયણ અજ્ઞાન, સુષલ્ુ પ્ત
અલસ્થા તેભ જ ક્ષચદાબાવ અધ્મસ્ત છે , અથાથત યભાથથ તત્ત્લ યબ્રહ્થી એભની અરગ અને સ્લતુંત્ર વિા નથી.
જે યીતે વોનાભાું આકૃિત કલ્પત છે , એલી જ યીતે બ્રહ્ભાું ભામા અધ્મસ્ત છે . જે યીતે વોનાભાું ીંડ, તાય તેભ જ
આભ ૂણ રૂ આકૃિત ફદરાતી યશે છે ; એલી જ યીતે પ્રિત ક્ષણ ભામાની અલસ્થાઓ ણ ફદરાતી યશે છે . જ્માયે
ભામાની ફધી જ સ્થ ૂ, સ ૂક્ષ્ભ અલસ્થાઓ ફીજ રૂે સ્થાએરી શોમ છે , ત્માયે એને કાયણ અવ્માકૃત કશે છે , તેભ જ કાયણ
અવ્માકૃતની જે અલસ્થાભાું અનુભ ૂિત થામ છે , તે અલસ્થાને સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા કશે છે . ફીજ અવ્માકૃતથી જ્માયે પયી
સ ૂક્ષ્ભરૂતા પ્રાપ્ત થામ છે , ત્માયે એને સ ૂક્ષ્ભ જગત તેભ જ સ ૂક્ષ્ભ જગતની જે અલસ્થાભાું અનુભ ૂિત થામ છે , તે અલસ્થાને
સ્લપ્ન અલસ્થા કશે છે . એલી જ યીતે જ્માયે ભામા સ ૂક્ષ્ભથી સ્થ ૂ રૂ ધાયણ કયે છે , ત્માયે એને સ્થ ૂ જગત કશે છે અને
એની અનુભ ૂિત જે અલસ્થાભાું થામ છે તેને જાગ્રત અલસ્થા કશે છે .
ભામા બરેને કોઈ ણ અલસ્થાભાું અલક્સ્થત શોમ, બ્રહ્ના વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ સ્લરૂભાું કોઈ ણ પ્રકાયનો કોઈ
ણ પયક ડતો નથી. એ ાતાના યભાથથ તત્ત્લભાું જેલો છે તેલો જ ટકી યશે છે . જે યીતે વોનાની આકૃિત બરેને ીંડ
શોમ કે તાય અથલા જાત જાતના આભુણો; વોનાનો ીો યું ગ, એની ચભક અને એની િપ્રમતા શભેળાું ફધાને ભાટે જેલી
છે તેલી જ ફની યશે છે . વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ જે બ્રહ્ સ્લરૂ છે , એના થી અરગ એલી ભામાની કોઈ ણ અલસ્થા (અકાય,
ઉકાય કે ભકાય)ની સ્લતન્દ્ત્ર વિા નથી શોતી, એલી યીતે જાણી રેવ ુ ું એ જ અિધટઠાનથી ક્ષબન્ન અધ્મસ્તની વિાનો
િનેધરૂ અલાદ છે .
અશીં અભાત્રનુ ું લણથન  ૂણથ થયુ ું
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પ્રકયણ: ૫. ફોધ અને મક્ુ ક્ત
“ओंकारोऽहमेव”
ળબ્દાથથ – વલાથિધટઠાન બ્રહ્સ્લરૂ ઓંકાય, અશમ્-દ રક્ષ્માથથ આત્ભા જ છે .
વ્માખ્મા – એટલુું જાણી રીધા છી ણ કે સ્થ ૂ-સ ૂક્ષ્ભ તેભ જ કાયણાત્ભક જગત એક અદ્િતીમ, વત્-ક્ષચત્આનન્દ્દઘન, અિધટઠાન, યબ્રહ્ યભાત્ભાભાું અધ્મસ્ત છે – અથાથત યબ્રહ્ યભાત્ભાથી અરગ એલી લસ્તુતઃ કળાુંની
ણ વિા નથી, જ્માું સુધી એ ફોધ થઈ નશીં જામ કે એ વલાથિધટઠાન યભાત્ભા ‘હુ ું સ્લમું છું’ ત્માું સુધી જન્દ્ભ-ભયણ,
યાગ-િે, ુણ્મ-ા, દુઃખ-સુખ આહદ િન્દ્િાત્ભક ફન્દ્ધનોની િનવ ૃિિ થતી નથી. એટરે કે ઉયોક્ત યબ્રહ્ યભાત્ભાના
આત્ભરૂથી થતુ ું વાક્ષાત્કાયરૂ જ્ઞાન જ જીલનમુક્ક્ત તેભ જ િલદે શમુક્ક્તનુ ું વાધન છે .
આ જ્ઞાનરૂ વાક્ષાત્કાયનો જે પ્રાદુબાથલ થામ, તેને જાણતા શેરાું, અજ્ઞાન શુ ું છે તે જાણી રેવ ુ ું જોઈએ.

અજ્ઞાનન ુંુ સ્લરૂઃ
ોતાના વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ સ્લરૂનુ ું જ્ઞાન શોલા છતાું જે પ્રિતફન્દ્ધને કાયણે એલો સ્ટટ અનુબલ નથી થતો કે ‘હુ ું
વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ સ્લરૂ છું’, એ પ્રિતફન્દ્ધકતાનુ ું નાભ જ અજ્ઞાન, અિલદ્યા, ભામા - આહદ છે .
ભામા અને ભામાના કામયની વ્માલશાહયક વિા શોમ છે . જે યીતે વોનુ ું જ્માયે ણ દે ખામ-જોલામ છે , તો તે કોઈ ને
કોઈ સ્લરૂે જ દે ખામ છે . જેભ કે ીંડ રૂે, તાય રૂે અથલા આભ ૂણ રૂે જ દે ખામ છે , આ યીતે દૃશ્મ ફનીને જ એ
વ્મલશાયનો િલમ ફને છે . સ્લરૂ કે આકૃિત લગય કેલ સ્લમું કપનાથી સ્લણથ તત્ત્લ ન તો જોઈ ળકામ કે ન એ
વ્મલશાયનો િલમ ફની ળકે. એલી જ યીતે િલશુધ બ્રહ્ તત્ત્લ ભામા કે ભામાની કામથરૂી ઉાિધ લગય ન તો દે ખાઈ ળકે
છે કે નએ વ્મલશાયનો િલમ ફની ળકે. બ્રહ્ જ્માયે ણ દૃશ્મ ફને એ ભામા અને ભામાના કામથરૂ અન્દ્તઃકયણ આહદના
રૂભાું જ શળે અને એ યીતે જ વ્મલશાયનો િલમ ફનળે. આ યીતે યભાથથ વત્મ બ્રહ્ભાું અધ્મસ્ત એલી ભામા તેભ જ
ભામાના કામયની વ્મલશાહયક વિા શોમ છે .
ભામા (અજ્ઞાન)ની વાથે જ અિલદ્યા વ ૃિિભાું પ્રિતક્ષફિંક્ષફત થતુ ું ચેતન (ક્ષચદાબાવ) અને દૃશ્મ એક વાથે જ િવધ
થામ છે . જે યીતે સ્લપ્નભાું સ્લપ્ન-ુરુ, સ્લપ્ન-જગત, સ્લપ્નની સુખ-દુઃખાત્ભક વ ૃિિઓ એક વાથે જ ઉત્ન્ન થામ છે
અને આંખ ખુરતા જ સ્લપ્ન-ુરુ, સ્લપ્ન-જગત, સ્લપ્નની સુખ-દુઃખાત્ભક વ ૃિિઓ એક વાથે જ િનવ ૃિ થઈ જામ છે .
અિલદ્યાના મુખ્મ ફે પ્રકાય ભાનલાભાું આલે છે ઃ- (૧) મ ૂ અિલદ્યા અને (૨) ત ૂર અિલદ્યા
(૧) મ ૂ અિલદ્યા કાયણરૂી અિલદ્યા છે . જેનુ ું કામથ ભ ૂત, બૌિતક (ઞ્ચભ ૂત તેભ જ તેના કામય) વમ્ ૂણથ વ્માલશાયીક
પ્રઞ્ચ છે . મ ૂ અિલદ્યા તેભ જ મ ૂ અિલદ્યાના કામયની વ્મલશાયીક વિા ભાનલાભાું આલે છે . કાયણ કે જ્માું સુધી વ્મલશાય
છે ત્માું સુધી મ ૂ અિલદ્યા તેભ જ મ ૂ અિલદ્યાના કામયની વિા છે . જ્માું સુધી મ ૂ અિલદ્યા તેભ જ મ ૂ અિલદ્યાનુ ું કામથજગત છે , ત્માું સુધી વ્મલશાય છે .
(૨) ત ૂર અિલદ્યા એ કામથ અિલદ્યા છે . જેનુ ું કામથ છે , દોયડીભાું વા, યણભાું મ ૃગજ અને સ્લપ્ન- જગત આહદ
વમ્ ૂણથ પ્રાિતબાિવક જગત છે . ત ૂર અિલદ્યા તેભ જ ત ૂર અિલદ્યાના કામયની પ્રાિતબાિવક વિા શોમ છે . કાયણ કે,
પ્રાિતબાિવક, એટરે કે પ્રતીિત, ત ૂર અિલદ્યાના કામથ (દોયડી)ભાું વા આહદની વિા શોમ છે .
એક તયપ કામથરૂ વમ્ ૂણથ સ્થ ૂ, સ ૂક્ષ્ભ પ્રઞ્ચ કાયણભામા લડે યભાથથ બ્રહ્ભાું અધ્મસ્ત છે અને કાયણભામા
સ્લમું ોતે ણ એ જ બ્રહ્ભાું અધ્મસ્ત છે . જે યીતે બેદ બેદ્યને અરગ કયે છે અને સ્લમું ણ બેદ્યથી અરગ થઈ જામ છે ;
જેવુ ું કે વુંક્ષે ળાયીયકકાયે કહ્ુું છે ઃ-

“भेदं च भेद्यं च िभनित्त भेदो यथैव भेदाततरमततरे ण ।
मोहं च कायय च िवभर्चत मोहस्तथैव मोहाततरमततरे ण ।।”
(१-५५)
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તાત્મથ એ છે કે કામથ કાયણાત્ભક વમ્ ૂણથ ભામાભમ પ્રઞ્ચ યુગદ્ િવધ શોમ છે ; એટરે કે ફધા એક વાથે જ
બ્રહ્ભાું અધ્મસ્તકલ્પત થતા શોમ છે .
કામથ વભેત મ ૂ અિલદ્યા તેભ જ ત ૂર અિલદ્યાના અિધટઠાન સ્લરૂ યબ્રહ્ની જ ાયભાિથિક વિા શોમ છે . એટરે
કે લાસ્તલભાું અિધટઠાન સ્લરૂ વત્મ યબ્રહ્ યભાત્ભા જ છે . યું ત ુ વ્મલશાય અને પ્રિતબાવના વુંદબથભાું ક્રભળઃ કામથ
વહશત મ ૂ અિલદ્યા અને કામથ વહશત ત ૂર અિલદ્યાની વ્મલશાહયક અને પ્રિતબાિવક વિા કશેલામ છે . આ યીતે ઉયોક્ત
પ્રકાયે લેદાન્દ્તભાું ત્રણ વિાઓ પ્રિવધ છે ઃ- (૧) ાયભાિથિક વિા (૨)વ્મલશાહયક વિા અને (૩) પ્રાિતબાિવક વિા. ત ૂર
અિલદ્યા અને ત ૂર અિલદ્યાનુ ું કામથ દોયડીભાું કપેરા પ્રાિતબાિવક વથન ુ ું વ્મલશાહયક વત્મ, દોયડી આહદના જ્ઞાનથી દૂ ય
થામ છે . મ ૂ અિલદ્યાનુ ું કોમથ વ્મલશાહયક જગત, એના અિધટઠાન સ્લરૂ યબ્રહ્ યભાત્ભાનો આત્ભરૂે વાક્ષાત્કાય થતાું,
દૂ ય થામ છે . આ યીતે કેલ ાયભાિથિક વિા જ ફાકી યશી જામ છે .
િત્રગુણાત્ત્ભકા ભામા, જે બ્રહ્ની (આત્ભાની) ળક્ક્ત, ઈશ્વયની ઉાિધ, જગતની કાયણરૂા, પ્રિતક્ષણ-હયણાિભની
તેભ જ વ્માલશાહયક વિાલાી છે . જેના અન્દ્તગથત અનન્દ્ત અન્દ્તઃકયણો દે ખા દે છે . તે દયે ક અન્દ્તઃકયણ અિલલ્ચ્છન્ન
અજ્ઞાનોાિધક જીલ કશેલામ છે , અથાથત યોક્ત દયે ક અન્દ્તઃકયણના દામયાભાું આલતી ભામા(અિલદ્યા) દયે ક જીલની
ઉાિધ ફને છે .

ુ ધ ચેતનાઃ
ચતિલિ
ઉય દળાથલેર ઉાિધઓને કાયણે જ બ્રહ્(આત્ભા)ના ચાય બેદો ભાનલાભાું આલે છે . (૧) બ્રહ્ (૨) કૂટસ્થ (૩)
ઈશ્વય અને (૪) જીલ.
જે યીતે આકાળના ચાય બેદો શોમ છે (૧) ભશાકાળ (૨) ભેઘાકાળ (૩) ઘટાકાળ અને (૪) જરાકાળ.
જે આકાળ વલથત્ર પેરાએલુું છે , એને ભશાકાળ કશે છે . ઘડાભાુંના એજ આકાળને ઘટાકાળ કશે છે . એ જ ભશાકાળભાું
જે ભેઘ (લયવાદ) છે , એભાું જ્માયે આ ભશાકાળ પ્રિતક્ષફક્ષિં ફત થામ છે તેને ભેઘાકાળ કશે છે . ઘડાના ાણીભાું એ ભશાકાળ
પ્રિતક્ષફિંક્ષફત થામ, તેને જરાકાળ કશે છે . એલી જ યીતે જે વલાથિધટઠાન ચેતન(આત્ભા) વલથત્ર વ્માપ્ત છે , એને બ્રહ્ કશે છે .
અથાથત ભામા રૂી ઉાિધનો અિધટઠાન ચેતન બ્રહ્ છે .
ભામા (કાયણ અિલદ્યા)ભાું ચેતનનુ ું જે પ્રિતક્ષફફ
િં છે તે ઈશ્વય કશેલામ છે ; ઈશ્વયવાક્ષીને બ્રહ્ કશે છે . એટરે કે જે
ઈશ્વયનો વાક્ષી છે તે જ બ્રહ્ છે .
અન્દ્તઃકયણરૂી કામથ અિલદ્યાભાું ચેતનનુ ું જે પ્રિતક્ષફિંફ છે , એને જીલ કશે છે ; અને જીલવાક્ષીને કૂટસ્થ કશે છે .
ઈશ્વયવાક્ષી બ્રહ્ અને જીલવાક્ષી કૂટસ્થ એ ફન્ને એક જ છે . કેલ ઉાિધ બેદને કાયણે જ એભનો બેદ ભાનલાભાું
આલે છે ; જે યીતે ભશાકાળ અને ઘટાકાળ ફન્ને એક જ છે . લાદરૂી કાયણભામાનુ ું જરૂી અન્દ્તઃકયણ કામથ છે .
જે યીતે અનન્દ્ત જરકણોંના વમ ૂશ રૂ લાદભાું આકાળનુ ું પ્રિતક્ષફિંફ ભેઘાકાળ એક જ શોમ છે , તેલી જ યીતે
અનન્દ્ત અન્દ્તઃકયણ જેભાું ફીજ રૂે િલદ્યભાન છે , એલી ભામાભાું ચેતનનુ ું પ્રિતક્ષફફ
િં ઈશ્વય એક જ છે .
જે યીતે ાણી બયે રા એનેક ઘડાઓભાું આકાળના પ્રિતક્ષફિંફ રૂ (ઘડા રૂી ઉાિધને કાયણે) જરાકાળ અનેક શોમ
છે , તેલી જ યીતે અનન્દ્ત અન્દ્તઃકયણ રૂી ઉાિધઓભાું ચેતનનુ ું પ્રિતક્ષફફ
િં ક્ષચદાબાવ રૂી જીલ અનન્દ્ત શોમ છે . તાત્મથ
એ છે કે વભષ્ટટ ઉાિધ િલિળટટનુ ું નાભ ઈશ્વય તેભ જ વ્મષ્ટટ ઉાિધ િલિળટટનુ ું નાભ જીલ છે . ઉાિધના તાયતમ્મથી જ
ઈશ્વય વલથજ્ઞ, વલથળક્ક્તભાન અને જીલ અપજ્ઞ, અપળક્ક્તભાન શોમ છે .

ઈશ્વયસ ૃષ્ટટઃ
ુ ાય વ્મલશાહયક
મ ૂ અિલદ્યા ઈશ્વયની જ ળક્ક્ત છે ; જેના િાયા એ ોતાના ભામારૂ વુંકપથી જીલોના કભાથનવ
જગતની યચના કયે છે . આ વ્મલશાહયક જગતની અજ્ઞાત વિા કશેલામ છે . અથાથત વ્મલશાયભાું જે લસ્તુન ુ ું અજ્ઞાન શોલા
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છતાું એની શાજયી જણામ તે લસ્તુની અજ્ઞાત વિા કશેલામ છે . જે યીતે કોઈ વ્મક્ક્ત હશભારમ િલળે ન જાણતો શોમ તો
ણ હશભારમતો િલદ્યભાન છે જ. ભાટે એ હશભારમની અજ્ઞાત વિા છે .

જીલસ ૃષ્ટટઃ
ત ૂર અિલદ્યા જીલની ળક્ક્ત છે , જે લડે જીલ ોતાના ભનોવ ૃિિરૂ વુંકપથી જીલસ ૃષ્ટટનુ ું િનભાથણ કયે છે . જે યીતે
ઈશ્વયસ ૃષ્ટટ અન્દ્તગથત ભનુટમ ળયીય છે ; આ ભનુટમ ળયીય ભાટે કોઈ બાઈની કપના કયે છે , કોઈ ુત્રની, કોઈ િતાની તો
કોઈ કાકા-ભાભાની. કોઈ એને ોતાનો િભત્ર ભાને છે તો કોઈ એને ોતાનો ળત્રુ ભાને છે . આ વપ્ત ધાતુઓનુ ું ફનેલ ુું
ળયીય ઈશ્વયસ ૃષ્ટટ છે તથા એભાું જે યસ્ય ક્ષબન્ન-ક્ષબન્ન તેભ જ િલરુધ કપનાઓ છે , જે ભનોભમ છે , એ ફધી જ જીલસ ૃષ્ટટ છે . આ જ જીલ-સ ૃષ્ટટ જીલના સુખ-દુઃખ, યાગ-િે આહદ ફન્દ્ઘનનુ ું કાયણ છે ; અને જીલસ ૃષ્ટટની (ભનોવ ૃત્ત્માત્ભક
શોલાને કાયણે) જ્ઞાતવિા કશેલામ છે . એટરે કે જેટરો વભમ એનુ ું જ્ઞાન શોમ છે , એટરા વભમ ભાટે જ એ વત્મ છે . જે
યીતે જેટરા વભમ ભાટે દોયડીભાું વથ પ્રતીત થામ છે , તેટરો વભમ જ ેરા વથની વિા યશે છે , એટરા જ વભમ ભાટે
ૂ -પ્રિતકુર અથલા સુખ-દુઃખની ણ જ્ઞાત
બમ આહદનુ ું િનભાથણ થામ છે . એલી જ યીતે જલે યચેરા િપ્રમ-અિપ્રમ, અનુકર
વિા છે ; અથાથત જ્માું સુધી જીલ, ઈશ્વયસ ૃષ્ટટભાું (સુખ-દુઃખની) કપના કયતો યશે છે ; ત્માું સુધી જ એ પ્રિતત થામ છે .

જીલ અને ઈશ્વય સ ૃષ્ટટ યસ્ય વાેક્ષ છે ઃ
ુ ફ જ સ ૃષ્ટટને વજ ે છે .
જીલસ ૃષ્ટટ તેભ જ ઈશ્વયસ ૃષ્ટટ યસ્ય વાેક્ષ છે ; કાયણ કે ઈશ્વય જીલના કભો મજ
અને જીલ આ ઈશ્વયસ ૃષ્ટટભાું જ અનકુ 
ૂ -પ્રિતક
ૂ , તારુ-ભારુ, આહદની કપનારૂ જીલસ ૃષ્ટટનુું િનભાથણ કયે છે .
વભમ જતાું આ જીલસ ૃષ્ટટ જ કભાથ ળમ રૂે સ્થામી થઈ જામ છે અને તે કભાથ ળમ સ ૃષ્ટટનુું િનિભિ ફને છે .
જે અજ્ઞાન(ભામા)ની ઉાિધને કાયણે ચેતન બ્રહ્ આત્ભા જીલબાલને પ્રાપ્ત કયે છે ; એ ભામાની ફે ળક્ક્તઓ છે (૧) આલયણ અને (૨) િલક્ષે
(૧) આલયણ-ળક્ક્ત સ્લરૂને ઢાુંકે છે . (િતયોબાલ) અને
(૨) િલક્ષે-ળક્ક્ત જગત રૂી યચના કયે છે .
આલયણ ળક્ક્ત લડે ઢું કાએરો આ જીલ ોતાના વલાથ િધટઠાન આત્ભસ્લરૂ યબ્રહ્, યભાત્ભા, વદ્ -ણચત-્
આનન્દ્દ સ્લરૂને સ્ટટ ણે જાણી ન ળકલાને કાયણે ળયીય આહદભાું અશમ ્ બદ્ુ ધ કયી રે છે . અથાથ ત આ સ્થ ૂસ ૂક્ષ્ભ, દે શરૂ ઉાિધને જ ોતાન ુંુ સ્લરૂ ભાની રે છે તથા દે શના ધભથને ોતાનો ધભથ ભાની રે છે . આ યીતે
બદ્ુ ધ, ઈષ્ન્દ્રઓ, પ્રાણ અને ળયીયના વુંગને કાયણે આત્ભ ચૈતન્દ્મ એભાું િભથ્મા તાદાત્મ્મ વમ્ફન્દ્ધ ફાુંધે છે , અને
એ યીતે જીલ ફધા જ ફન્દ્ધનોનો બોક્તા(બોગલનાય) ફની જામ છે . આ યીતે જીલ બદ્ુ ધ વાથેની એકાત્ભતાને
કાયણે કતત્થ ૃ લ અને બોક્ત ૃત્લના ફુંધનભાું ડી જામ છે . ઈષ્ન્દ્રઓ વાથેની એકરૂતા થલાથી િલમોની વાથે
વુંમોગ, િલમોગ જન્દ્મ ફન્દ્ધનને પ્રાપ્ત કયે છે . પ્રાણ વાથે તાદાત્મ્મ શોલાથી ુધા-ત ૃાહદના ફન્દ્ધનને પ્રાપ્ત કયે છે
અને ળયીય અધ્માવ શોલાને કાયણે, જન્દ્ભ-ભયણના ફન્દ્ધનભાું ડે છે . આ યીતે એ આત્ભાક્ષચિની ગિત આહદ ધભયને
ોતાનો ધભથ ભાની રે છે . જ્માયે ક્ષચિ કામથયત શોમ ત્માયે સ્લમુંને કામથયત ભાને છે અને જ્માયે ક્ષચિ ક્સ્થય થામ છે ત્માયે
ોતાને ક્સ્થય ભાની રે છે . આ યીતે વલથવ્માક ક્ષચદાનન્દ્દ આત્ભા ભ્રભલળ ક્ષચિને જ ોતાનુ ું સ્લરૂ ભાની રે છે ,
ુ થી ોતાને ફાુંધી રે છે . ક્ષરઙ્ગ ળયીય રૂી કલ્પત
ક્ષચિરૂી ઉાિધભાું ડેરો જીલ, યે ળભના કીડાની જેભ લાવનારૂી તુંતઓ
ઉાિધને કાયણે આ જીલ જો િનભે(ક્ષણ)ના અધથબાગ ભાટે ણ સ્લરૂથી ફહશમુખ
થ થઈ જામ, તો દે શ તેભ જ ભન, બુદ્ધ
અને ઈષ્ન્દ્રમ આહદના વભાગભથી અનુક્રભે મ ૃગરૂ, રતારૂ, કીટરૂ, દે લરૂ અને અસુય આહદ રૂ ણ ધાયણ કયી રે છે
અને લાવનાને કાયણે અનન્દ્ત વુંસ્કાયોલાા જન્દ્ભ-ભયણના ચક્રભાું ઘ ૂભતો યશે છે .
प्रणव – बोधः – પ્રણલ ફોધ
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આત્ભફોધની પ્રહક્રમાઃ
વુંવાય ચક્રભાું પવાએરો આ જીલ કદી ક્યાુંએ િલશ્રાભ નથી ભેલી ળકતો. એટરે સુધી કે કભયના પ સ્લરૂ
વલયત્કૃટટ બ્રહ્રોકને ણ પ્રાપ્ત કયીરે, છતાું ણ ત્માું એને  ૂણથ િલશ્રાુંિત અને યભ આનન્દ્દની પ્રાલ્પ્ત નથી થતી; કાયણ
કે બ્રહ્રોકની ણ ુનયાવ ૃિિ થલાને કોયણે એને પયીલાય વુંવાય ચક્રભાું બટકવુ ું ડે છે . અન્દ્તે ઈશ્વયની, કોઈ ણ શેત ુ
િલનાની કૃાથી તેભ જ ોતાના (જીલના) અનન્દ્ત ુણ્મોના પ્રબાલથી જ્માયે એને ભારભ ડી જામ છે કે આ ભામાભમ
જગતભાું લાસ્તલભાું ક્યાુંએ આનન્દ્દ અને ળાુંિત શોતા નથી; અથાથત આ વુંવાય દુઃખરૂ જ છે ; ત્માયે એ ત્માુંથી ાછો પયી
િનત્મ વત્મ યભાત્ભાની અક્ષબમુખ(૧) થામ છે . અશીંથી જ એની િનટકાભ ઉાવના કે મોગવાધનાનો પ્રાયું બ થઈ જામ છે .
એ જેભ જેભ યભાત્ભાના સ્ભયણ તેભ જ ધ્માનભાું તપરીન થતો જામ છે , તેભ તેભ વુંવાયના દાથયની ઉેક્ષા થતી જામ
છે . જગતના પ્રાણાઓ અને દાથયથી જેભ જેભ એનુ ું ભન ઉયાભ થામ છે , તેભ તેભ તે (એનુ ું ભન) ળાુંત થતુ ું જામ છે .
જેભ જેભ એના ભનનો િલક્ષે વભાપ્ત થામ છે , તેભ તેભ એની એકાગ્રતા અને અન્દ્તમુખ
થ તા લધે છે . જેભ જેભ એની
એકાગ્રતા અને અન્દ્તમુખ
થ તા લધતી જામ છે તેભ તેભ એની યભાનન્દ્દ યવની અનુભ ૂિત લધાયે ને લધાયે પ્રગટ થામ છે .

નોંધ (૧) – યભાત્ભાને અક્ષબમુખ થલાનુું તાત્મથ એ છે કે બ્રહ્રોકની પ્રાલ્પ્ત થઈ જલા છતાું
ણ અત ૃલ્પ્ત અને અળાુંિત કામભ યશેલાને કાયણે જ્માયે એને (જીલને) સ્ટટ દે ખામ છે
કે વમ્ ૂણથ ભામાભમ િલમ િનઃવાય અને દુઃખરૂ જ છે , ત્માયે એલો વાધક દૃઢ
િનશ્ચમલાો ફની જામ છે કે યભાત્ભાની પ્રાલ્પ્તભાું જ યભળાુંિત અને ત ૃલ્પ્ત છે , અથાથત
યભાત્ભાને પ્રાપ્ત કમાથ િલના કૃતકૃત્મ નથી થઈ ળકતો.
જેભ જેભ યભાનન્દ્દ સ્લરૂનુ ું પ્રાગટય થામ છે , તેભ તેભ એના, િલમોભાું જે અત્મન્દ્ત સ ૂક્ષ્ભ યાગ અને િેો છે ,
તેભની િનવ ૃિિ થતી જામ છે . અને  ૂણથ યભાનન્દ્દ યવનુ ું પ્રાગટય થતાું યાગ-િેની વલથથા િનવ ૃિિ થઈને યભાનન્દ્દઘન
યબ્રહ્ યભાત્ભા વાથે િનયન્દ્તય ઐક્યફોધ પ્રગટ થામ છે . એલા િનત્મિવધ એકત્લફોધના પ્રગટ થતાું કામથ વહશત
અિલદ્યા ણ િનવ ૃત્િ થઈ જામ છે અને આત્ભા ોતાના સ્લમું પ્રકાળ વત્મ સ્લરૂભાું પ્રિતષ્ટઠત થઈ જામ છે ; અથાથત
આત્ભવાક્ષાત્કાય થઈ જામ છે . આલો ફોધ થમા ફાદ ‘હુ ું ળયીય નથી, યું ત ુ ચેતન સ્લરૂ આત્ભા છું’, એલો દૃઢ અયોક્ષ
િનશ્ચમ થલાથી અજ્ઞાનને કાયણે જન્દ્ભેરો ભોશ વદાને ભાટે નાળ ાભે છે . એલો એ ુરુ (જીલ) જીલનમુક્ત કશેલામ છે .
જેભે તત્ત્લ જ્ઞાનની ભદદથી અિલદ્યાથી છૂટકાયો ભેલી રીધો છે , તેન ુ ફાકી યશેલ ુું પ્રાયબ્ધ કભથ બોગલલા ભાટે તે જીલતો
યશે છે તથા તેનો મથામોનમ વ્મલશાય ણ ચારે છે , તેભ છતાું એને અજ્ઞાનજન્દ્મ સુખ કે દુઃખ કાુંઈ ણ થતુ ું નથી.
જીલનમુક્તનુ ું કાયણ ળયીય (અજ્ઞાન) નટટ થઈ જલાને કાયણે, એ ફાકી યશેરા ફે ળયીયો (સ્થ ૂ અને સ ૂક્ષ્ભ)થી જ જીલતો
યશે છે . એનુ ું પ્રાયબ્ધ કભથ જ્માયે ુરુું થામ છે ત્માયે , અને સ્થ ૂ ળયીય ણ નાળ ાભે છે ત્માયે સ ૂક્ષ્ભ ળયીય જેવુ ું સ્થ ૂ
ળયીયને છોડી ફશાય આલે છે તે આધાયને અબાલે તુયુંત જ નાળ ાભે છે , અને જે તે તત્ત્લોભાું બી જામ છે . આ
પ્રકાયના જીલનમુક્ત ુરુ ભાટે જ કશેલાયુ ું છે કે,

“न तस्य प्राणा ईत्रामितत ऄत्रैव प्रविीयतते”

એના પ્રાણ ફીજા ળયીયભાું પ્રલેળ નથી કયતા, યન્દ્તુ ફશાય નીકતાની વાથે જ ભશાપ્રાણભાું ભી જામ છે . આ
ક્સ્થિત િલદે શ કૈ લપમ કશેલામ છે .
અજ્ઞાનકાભાું જ્માયે ફહશમુખ
થ ી અન્દ્તઃકયણવ ૃિિ ક્ષચદાબાવથી પ્રકાિળત એલા જગતના દાથયને િલમ ફનાલે છે ,
ત્માયે ક્ષચદાબાવને, િપ્રમ-અિપ્રમ અને યાગ-િેને ઉત્ન્ન કયનાયા જગતની અનુભ ૂિત થામ છે , કાયણ કે વ ૃિિઓએ એ
વભમે (અજ્ઞાનકાભાું) જડ દાથયને જ િલમ ફનાવ્મા શોમ છે .
જ્ઞાનકાભાું અન્દ્તઃકયણવ ૃિિ ફાહ્ય િલમ િનયેક્ષ, અથાથત અન્દ્તમુખ
થ થઈને બ્રહ્ને જ િલમ ફનાલે છે , ત્માયે
ક્ષચદાબાવ સ્લમું ેયકાળ બ્રહ્ વાથે એક થઈ ને સ્લરૂ આનન્દ્દભાું ભનન થઈ જામ છે . જે યીતે દથણભાુંથી આલતુ ું સ ૂમથન ુ ું
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પ્રિતક્ષફિંફ, દથણ લાુંકો શોમ ત્માયે અન્દ્મ દાથયને પ્રકાિળત કયે છે તેભજ જુદો દે ખામ છે અને દથણને જ્માયે ક્ષફરકુર
સ ૂમથની વાભે ધયલાભાું આલે છે ત્માયે દથણનુ ું પ્રિતક્ષફિંફ, જેને દથણનો સ ૂમથ કશેલામ છે , તે ક્ષફમ્ફરૂ સ ૂમથ વાથે એક થઈ
જામ છે . આ ક્સ્થિતભાું દથણભાુંથી અન્દ્મ કોઈ પ્રિતક્ષફફ
િં નથી િનકતુ,ું કેલ સ ૂમથ જ યશી જામ છે . આલી યીતે દથણરૂી
વ ૃિિભાું ચેતનનો ઉવેરો આબાવ, વ ૃિિ ફહશમુખ
થ શોમ ત્માયે ફાહ્ય િલમોને પ્રકાિળત કયે છે , અને યભાત્ભાથી િલહયત
યશે છે . એજ વ ૃિિ જ્માયે અન્દ્તમુખ
થ એટરે કે આત્ભાક્ષબમુખ થામ છે ત્માયે વ ૃિિક્સ્થત ચેતનાનો આબાવ ક્ષફમ્ફરૂી વાક્ષી
તેતના વાથે એક થઈ જામ છે , અને તે વભમે વ ૃિિ ણ આનન્દ્દસ્લરૂ બ્રહ્ભમ ફની જામ છે . આ યીતે બ્રહ્ાનુભ ૂિતથી
િત્રુટીનો ફાધ થઈને અિધટઠાન સ્લરૂ સ્લમું પ્રકાળ ૂણથ આત્ભા જ સ્લમુંભાું અલક્સ્થત થઈ જામ છે . આ યીતે આણે
જોઈ ળકીએ છીએ કે ભનનુ ું ફહશમુખ
થ થઈ ફાહ્ય િલમોભાું યભણ કયવુ ું એજ ફન્દ્ધનનુ ું કાયણ છે અને અન્દ્તમુખ
થ થઈ િનત્મ
િવધ સ્લમું પ્રકાળ સ્લરૂ આનન્દ્દભાું ભનન થવુ ું એ મુક્ક્તનુ ું કાયણ છે . ભાટે જ ળાસ્ત્રોભાું કહ્ુું છે કેઃ –

“मन एव मनु्याणां कारणं बंधमोक्षयोः।
बतधाय िवषयासिङ्गमुक्त्यै िनर्चवषयं मनः।।”

(ब्रह्मिवतदु ई०-२)

“દવભો ત ુ છે ” ન ુંુ દૃટટાુંત
આત્ભા વદાવત્મ, વદાઅયોક્ષ, વદા આનન્દ્દસ્લરૂ છે , તો એના પ્રત્મે અબાલ બુદ્ધ, એનુ ું અજ્ઞાન તેભ જ એની

દુઃખરૂતા કેલી યીતે શોઈ ળકે? એ એક ભોટો પ્રશ્ન જ છે . આ પ્રશ્નનુ ું વભાધાન ‘दशभस्त्मवभभस’ અથાથત ‘દવભો તુ છે ’, એ
દૃટટાુંતથી કયલાભાું આલે છે . કથા કાુંઈક આલી છે – દવ બરાબોા ફાકો એક નદી ાય કયી યહ્યા શતા. એભાના એક

ય જલાફદાયી શતી કે એ દવેની વુંબા યાખે, કોઈ નદીભાું ડૂફે કે ાછ યશી ન જામ. તેથી નદી ાય કયતાની વાથે
જ આ જલાફદાય ફાકે ફધાને એકિત્રત કયી ને ગણલા ભાુંડયા. અને ોતાને ભ ૂરીને એણે નલ જ ગણ્મા. ળુંકા બમાથ
અને વ્માકુ ક્ષચિ એ ફાકે લાયું લાય ફધાને ગણ્મા અને આંકડો નલથી આગ ન લધ્મો અને દવભો નદીભાું ડૂફી
ગએરો ભાનીને એણે અત્મુંત દુઃખી થઈ યડલાનુ ું ળરૂ કયુ.ું એને અત્મુંત દુખી અને યોતો-કકડતો જોઈ કોઈ દમાળ વત્ુરુ િાયા એના દુખનુ ું કાયણ  ૂછાતા એણે યડતાું યડતાું જણાવ્યુ ું કે- ‘અભે દવ ફાકો નદી ાય કયી યહ્યા શતા; શલે
અભે નલ જ યશી ગમા છીએ દવભોં દે ખાતો નથી, નદીભાું ડૂફી ગમો શોમ એવુ ું રાગે છે ’ આટલુું કશીને એ જોય જોયથી
ભાથુ કુટતો પયી યડલા રાનમો. ેરા દમાળ ુરુે એને અત્મુંત દુઃખી જોઈ ધીયજ યાખલાનુ ું જણાલી આશ્વાવન આતાું
કહ્ુું કે દુઃખી ન થઈળ, દવભો ણ અશીં જ છે . જ્માયે એ ફાકે થોડુું ધૈમથ ફાુંધી, ળાુંત થતાું  ૂછ્ુું કે દવભો ક્યાું છે ?
એને જપદી ભેલી આો. દમાળ ુરુને તો પ્રશ્ન  ૂછનાય વાથે દવ ફાકો દે ખાઈ જ યહ્યા શતા. એ જાણતો જ શતો કે
દવભાું ને ળોધનાયો એ પ્રશ્નકતાથ, સ્લમું જ દવભો છે . વ્માકુ ક્ષચિ શોલાને કાયણે એ ોતાને ગણલાનુ ું જ ચ ૂક્યો શતો. ભાટે
ફાકને એણે એકલાય પયી ગણલા આદે ળ આપ્મો, કે તુ નલને ગણ અને હુ ું તને દવભાની વાથે ભેલી આીળ. જ્માયે
ફાકે દવભાની પ્રાલ્પ્તની ઈચ્છાથી પયી નલની ગણત્રી કયી, ત્માય ફાદ ેરો વત્-ુરુે નલને ગણનાયા એ ફાકનો
કાન કડીને એને ેરા નલ વાભે ઉબો યાખ્મો અને કહ્ુું કે આ નલને ગણનાયો તુ જ દવભો છે . આ લાક્યને વાુંબતાની
વાથે જ, દવભો દે ખાતો નથી, દવભો નથી, એ જે ભ્રાક્ન્દ્ત શતી, તે એકદભ જ દૂ ય થઈ ગઈ. સ્લમું ને દવભો જાણી રીધા
ફાદ, દવભા ભાટે જે વ્માકુ થઈ યહ્યો શતો તેની ફધી જ વ્માકુતા વભાપ્ત થઈ જામ છે , અને એ દવભાની પ્રાલ્પ્ત તેભ
જ ત ૃનો અનુબલ કયે છે . તાત્મથ એ છે કે ‘હુ ું દવભો છું’ એ જ્ઞાન થતાની વાથે જ દવભાના િલમોગ કે અબાલની
ભ્રાક્ન્દ્તથી જે કાુંઈ ણ દુઃખનો અનુબલ કયી યહ્યો શતો, તે દુઃખનાું મ ૂ જ નાળ ાભે છે . એટલુું અલશ્મ છે કે
ભ્રાક્ન્દ્તકાભાું અત્મન્દ્ત દુઃખી થઈ ભાથુ ું એટલુું છાડ્ુું શતુ ું કે એના ભાથા ય ઘા ડી ગમો. દુઃખના મ ૂ દૂ ય થતાું એ ઘા
તે જ વભમે રૂઝાઈ નથી જતો. એને ઠીક થતાું વભમ રાગે છે . યું ત ુ દવભાના જ્ઞાનથી એના ભાનિવક દુઃખની વલથથા
િનવ ૃિિ થઈ જામ છે તેભ જ ભનભાું યભ ત ૃલ્પ્તનો અનુબલ કયે છે . જે યીતે દવભો દવભા ભાટે વદા િલદ્યભાન, વદા
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પ્રત્મક્ષ તેભ જ વદા સુખરૂ શોલા છતાું ોતાને યોક્ષ, અિલદ્યભાન, દુઃખરૂતાનો અનુબલ કયે છે . તેલી જ યીતે
આત્ભાના વદા િલદ્યભાન તેભ જ વદા આનન્દ્દરૂ શોલા છતાું િલયીત અનુબલે છે .

અજ્ઞાનઃ
જે યીતે દવભો નલને જોઈને તેભનાભાું એટરો તપરીન થઈ ગમો છે કે ોતાનુ ું જ બાન ભ ૂરી ગમો, એલી જ યીતે
આ વલાથિધટઠાન સ્લમું પ્રકાળ વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ સ્લરૂ આત્ભા (૧) જાગ્રત (૨) સ્લપ્ન (૩)સુષલ્ુ પ્ત (૪) સ્થ ૂ (૫) સ ૂક્ષ્ભ
(૬) કાયણ (૭) િલશ્વ (૮) તૈજવ અને (૯) પ્રાજ્ઞ આ નલને વિા સ્ૂિતિ પ્રદાન કયનાયો શોલા છતાું ણ અ-કાય આહદ
ભાત્રા લાચ્મ, આ નલથી અરગ એવુ ું કાય સ્લરૂ અિધટઠાન, ોતાના લાસ્તિલક સ્લરૂને નથી ઓખતુ,ું એ જ અજ્ઞાન
છે .

દ્દ્વિલધ આલયણઃ
જેલી યીતે દવભો કશી યહ્યો શતો કે એને દવભો દે ખાતો નથી અને દવભો છે જ નશીં એલી જ યીતે આત્ભા ભાટે
એવુ ું કશેવ ુ ું કે અભને અભાયો િનિલિકાય, (વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ) સ્લરૂ નથી દે ખાતો (અનુબલાતો), આ અબાનાદક આલયણ
છે , અને એવુ ું સ્લરૂ છે જ નશીં, એવુ ું ભાનવુ ું અવત્લાાદક આલયણ છે .

િલક્ષેઃ
જે યીતે દવભો નલને જોમા ફાદ ણ દવભો નદીભાું ડૂફીને ભયી ગમો, એવુ ું વભજીને અત્મુંત દુઃખી થઈને યોલાીટલા રાગે છે . એલી જ યીતે સ્થ ૂ, સ ૂક્ષ્ભ, કાયણ ળયીય, જાગ્રત, સ્લપ્ન, સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા તેભ જ તેભના અક્ષબભાની
િલશ્વ, તૈજવ અને પ્રાજ્ઞ આ નલને જ વત્મ ભાનીને અને એભને જ ોતાનુ ું સ્લરૂ ભાની રઈને કતાથ, બોક્તા અથાથત
ોતાને ુણ્મ કયનાય, ા કયનાય તેભ જ સુખી-દુઃખી વભજલા રાગીએ છીએ, આ અજ્ઞાનથી થનાય િલક્ષે છે .

યોક્ષજ્ઞાનઃ
જે યીતે યડતા-ડતા દવભાને કોઈ દમાળ ુરુ િાયા એ ઉદે ળ ભે છે કે ‘દવભો છે , દુઃખી ન થઈળ’, આ
લાક્ય વુંબાલી એ દવભાને યોક્ષરૂે જ્ઞાન આે છે ; આ યીતે ુણ્મ-ા કભય તેભ જ સુખ-દુઃખની જાભાું પવાએરા
જીલને ઈશ્વયકૃાથી એના લાસ્તિલક સ્લરૂનો ઉદે ળ જ્માયે વદ્ -ગુરુ ાવેથી ભે છે , જે િાયા એને જાણલા ભે છે કે
આત્ભા ુણ્મ-ા કભય તેભ જ સુખ-દુઃખ, યાગ-િેાહદ જગત-જાથી વલથથા મુક્ત અને યભાનન્દ્દ સ્લરૂ છે તો એ
વાુંબીને આક્સ્તક ત્જજ્ઞાસુના ર્હદમને એક ભોટુું આશ્વાવન ભે છે ; એનુ ું નાભ જ યોક્ષજ્ઞાન છે .

અયોક્ષજ્ઞાનઃ
જે યીતે દવભાને નલ સુધી ગણ્મા ફાદ વત્ ુરુ એ ઉદે ળ આે છે કે ‘દવભો તુ જ છે ’ અને આ લાક્ય
વાુંબીને દવભાને દવભાના આત્ભ સ્લરૂ અયોક્ષ જ્ઞાન થઈ જામ છે કે હુ ું દવભો છું. આલી જ યીતે સ્થ ૂ, સ ૂક્ષ્ભ, કાયણ
ળયીય, જાગ્રત, સ્લપ્ન, સુષલ્ુ પ્ત અલસ્થા તેભ જ િલશ્વ, તૈજવ અને પ્રાજ્ઞ આ નલનુ ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કમાથ ફાદ શ્રુિત ઉદે ળ
આે છે કે ‘અકાય’, ‘ઉકાય’ અને ‘ભકાય’ સ્લરૂ આ નલના અિધટઠાન તેભ જ પ્રકાળક વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ કાય સ્લરૂ

આત્ભા ત ૂ સ્લમું છે . આ અયોક્ષ વાક્ષાત્કાય (જ્ઞાન)નુ ું વાધન, જીલબ્રહ્ની એકતાનુ ું ફોધક ‘ित्मत्मवभभस’ ઈત્માહદ

ભશાલાક્યોનો ઉદે ળ છે . જેનાથી ‘अहॊ ब्रह्भाश्स्भ’ અથાથત ‘હુ ું જ બ્રહ્ છું’, એ વાક્ષાત્કાય થામ છે . એને જ અયોક્ષજ્ઞાન કશે
છે .
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દુઃખથી છૂટકાયો અને જીલન-મક્ુ ક્તઃ
જે યીતે ‘ત ૂ દવભો છે ’ એ વાુંબીને દવભાને ોતાનો (દવભો શોલાનો) અયોક્ષ વાક્ષાત્કાય થામ છે તેભ જ િનજ
રૂ દવભાના વાક્ષાત્કાયથી અજ્ઞાનથી જન્દ્ભનાય દવભો ‘નથી દે ખાતો’, અને ‘છે જ નશીં’; એ આલયણ અને દવભાના
ભયલાથી જે યોવુ-ું કકડવુ ું આહદ િલક્ષેરૂ દુઃખ શતુ.ું તેનાથી છૂટકાયો ભે છે . આ દુઃખની િનવ ૃિિ થતાું યભળાક્ન્દ્ત અને
ત ૃલ્પ્તનો અનુબલ થામ છે , એલી જ યીતે વલાથિધટઠાન, વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ સ્લરૂ આત્ભાનો ભશાલાક્યો િાયા વાક્ષાત્કીય
થતાું જ કતાથ, બોક્તા આહદ િલક્ષેરૂ દુઃખની વલથથા િનવ ૃિિ થઈ જામ છે ; એ જ અયોક્ષ જ્ઞાન છે , આ જ અયોક્ષાત્ભક
જ્ઞાનથી ળોકની વલથથા િનવ ૃિિ થામ છે . આ યીતે ળોકની િનવ ૃિિ થલાથી યભળાુંિતલઅને િનયું કુળ ત ૃલ્પ્તનો અનુબલ થામ
છે . આ જ જીલનમુક્ક્તની અલસ્થા કશેલામ છે .

રેળાઽિલદ્યા અને િલદે શ મક્ુ ક્તઃ
જે યીતે દવભાને દવભાનુ ું જ્ઞાન થલાથી મ ૂ દુઃખની િનવ ૃિિ તો થઈ જામ છે , યું ત ુ ભાથુ કટલાને કાયણે જ ઘા
થમો, એને રુઝાતા લાય રાગલાની; તો ણ એ વભમ દયમ્માન એની ભાનિવક ળાુંિત તો જેભની તેભ ફની જ યશેલાની,
અને ઘા બયાુંતા એ અન્દ્દય-ફશાય ફધી યીતે સ્લસ્થ થઈ જામ છે . આ યીતે આત્ભવાક્ષાત્કાય થતાું જ મ ૂ દુઃખની િનવ ૃિિ
થલાથી અગાભી તેભ જ વુંક્ષચત કભય ફી જલા છતાું રેળાિલદ્યાના પ સ્લરૂ પ્રાયબ્ધ કભથ ફાકી યશી જામ છે ; આ
ૂ પ્રિતકૂ આબાવ ભાત્ર ફન્દ્મો યશે છે . અથાથત જીલનમુક્તના ભન ય
પ્રાયબ્ધ કભથ ુરુું ન થામ ત્માું સુધી જે તે અનુક
એનો પ્રબાલ નજીલો જ શોમ છે . પ્રાયબ્ધક્ષમ થતાું  ૂણથ યભાનન્દ્દ સ્લરૂ આત્ભાભાું અલક્સ્થતરૂ િલદે શ કૈ લપમની પ્રાલ્પ્ત
થઈ જામ છે .
આ યીતે દવભાનુ ું દૃટટાુંત વભજી રેલાથી અગાઉના પ્રશ્નોનુ ું વભાધાન થઈ જામ છે , કે જે યીતે દવભો દવભા ભાટે
વદાિલદ્યભાન, વદાપ્રત્મક્ષ અને િનત્મપ્રાપ્ત સુખરૂ શોલા છતાું ભ્રાુંિતને કાયણે અિલદ્યભાન, અપ્રત્મક્ષ અને દુઃખરૂ ફની
ગમો શતો તેન જ જે યીતે સ્લમું ભાટે સ્લમું વદા પ્રત્મક્ષ શોલા છતાું ણ શેરાું દવભાને દવભાનુ ું યોક્ષ અને છી
અયોક્ષ જ્ઞાન થયુ.ું એલી જ યીતે વદાવત્મ, વદા અયોક્ષ અને વદા આનન્દ્દ સ્લરૂ આત્ભા શોલા છતાું ણ અજ્ઞાનને
કાયણે આત્ભાનો અબાલ અને દુઃખરૂતાનો અનુબલ થલા રાનમો શતો. આ યીતે આત્ભા સ્લમું ભાટે સ્લમુંને વદા પ્રત્મક્ષ
શોલા છતાું ણ (આત્ભાને) શેરાું આત્ભાનુ ું યોક્ષ અને છી અયોક્ષ જ્ઞાન થામ છે .


અયોક્ષ જ્ઞાન થતાું જ્ઞાની નીચે મુજફ ોતાનો અનુબલ દળાથલે છે .
‘अहभात्मभा साऺी केवरश्श्िन्भात्रस्वरूऩ्’

‘હુ ું આત્ભા વાક્ષી કેલ ક્ષચન્દ્ભાત્ર સ્લરૂ છું.’
શલે પ્રશ્ન એ થામ છે કે ફોધ થમા ફાદ, અથાથત ્ વલાથિધટઠાન યભાત્ભાને આત્ભરૂે જાણ્મા ફાદ જ્ઞાનીનુ ું આ ‘હુ ું
જાઉં છું’, ‘હુ ું આવુ ું છું’, ‘હુ ું ખાઉં-ીઉં છું’ ઈત્માહદ ળયીયાહદ ઉાિધઓનો ‘હ’ુ ું ભાનીને થતો વ્મલશાય કેલી યીતે થામ છે ?
કાયણ કે એ તો દે શ બાલથી ઉય ઉઠીને યભાત્ભબાલભાું ક્સ્થય થઈ ચ ૂક્યો શોમ છે ; એટરે કે શલે એ યભાત્ભાને જ
ોતાનુ ું સ્લરૂ જાણે અને ભાને છે , અને જ્માું સુધી રેળાઽિલદ્યાને કાયણે પ્રાયબ્ધની ક્સ્થિત જલાઈ યશે, ત્માું સુધી જ્ઞાની
ણ ોતાનો ફધો જ બોિતક વ્મલશાય ણ જાલી જ યાખે છે . એનો આ બૌિતક વ્મલશાય જે યીતે આજ્ઞાની કયે છે તે
યીતે જ, જો ળયીયાહદને ‘હ’ુ ું ભાનીને કયે તો જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીભાું પયક શુ ું યહ્યો? કાયણ કે જો ળયીયાહદને ‘હ’ુ ું ભાન્દ્મા િલના
‘હુ ું જાઉં છું’, ‘હુ ું આઉં છું’ જેલા રૌહકક વ્મલશાય અળક્ય જ છે . આ પ્રશ્નનુ ું વભાધાન ળાસ્ત્રોભાું ‘હ’ુ ું ના ત્રણ બેદો ાડીને
કયલાભાું આવ્યુ ું છે .
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િત્રિલધ અશભથથઃ
શેરો ‘હ’ુ ું મુખ્મ અથાથત વલથ વાભાન્દ્મ શોમ છે , જેનો ઉમોગ અજ્ઞાની ભનુટમ કયે છે .
ફીજો ‘હ’ુ ું અમુખ્મ અથાથત િલળે શોમ છે અને એના ફે પ્રકાય શોમ છે , જેનો ઉમોગ કેલ જ્ઞાનીઓ જ કયે છે .
અજ્ઞાનીઓની ફહભ
ુ તી કાયણે તેભના િાયા લયાતા ‘હ’ુ ું ને મુખ્મ ‘હ’ુ ું કશેલાભાું આલે છે .
મુખ્મ એટરે કે વાભાન્દ્મ ‘હ’ુ ું એ છે જેનો જડ-ચેતન ફન્ને ભાટે અજ્ઞાની ોતાની અિલલેક દળાભાું ઉમોગ કયે છે .
અમુખ્મ એટરે કે િલળે, જે ફે પ્રકાયના છે . જ્ઞાનીઓ િાયા જેનો પ્રથભ ભાત્ર જડ ઉાિધની દૃષ્ટટથી અને ફીજો
ભાત્ર શુધ ચેતનની દૃષ્ટટથી, ઉમોગ કયામ છે .
જ્માયે જ્ઞાની ‘હુ ું (અશમ્) જાુંઉ છું’, ઈત્માહદ ળબ્દનો ઉમોગ કયે છે ત્માયે શુધ ચેતન વાક્ષીભાું અધ્મસ્ત
ળયીયાહદની દૃષ્ટટથી જ એવુ ું કયતો શોમ છે . જ્માયે એ કશે છે કે ‘હુ ું બ્રહ્ છું’, ત્માયે અિધટઠાન સ્લરૂ વાક્ષી ક્ષચન્દ્ભાત્ર
યભાત્ભાને રક્ષભાું યાખીને જ એવુ ું ફોરતો શોમ છે . જેભ કે ઉયના લાક્યભાું યભાત્ભાને આત્ભ સ્લરૂ અનુબલનાય
જ્ઞાની ભશાુરૂ કશી યહ્યા છે કે “હુ ું આત્ભા વાક્ષી કેલ ક્ષચન્દ્ભાત્ર સ્લરૂ છું”. એ યીતે શલે ઉયના પ્રશ્નનુ ું વભાધાન થઈ
જામ છે કે પ્રાયબ્ધ કભથ ફાકી શોમ ત્માું સુધી જ્ઞાનીનુ ું જે ળયીયાહદ ભાટે ‘હ’ુ ું (અશમ્)નો પ્રમોગ છે , તે અજ્ઞાનીઓના ‘હ’ુ ું
(અશમ્)નો પ્રમોગથી વલથથા િલરક્ષણ છે . કાયણ કે અજ્ઞાની વાક્ષી આત્ભાને જાણ્મા િલના ઉાિધ અને ચેતનના બેવે
લાા રૂને જ ‘હ’ુ ું વભજે છે અને જ્ઞાની રૌહકક વ્મલશાયના વુંદબે જ ઉાિધને ‘હ’ુ ું કશે છે . એ જ ફોધના વુંદબે ભાત્ર
વાક્ષીને જ ‘હ’ુ ું વભજે છે તેભ જ એલી દૃષ્ટટથી એ કશે છે કે “હુ ું આત્ભા વાક્ષી કેલ ક્ષચન્દ્ભાત્ર સ્લરૂ છું”.

“नाज्ञानं नािप तत्काययम”्

‘લાસ્તલભા ભાયાભાું ન તો અજ્ઞાન છે , કે ન અજ્ઞાનનુ ું કામથ’.
તાત્મથ એ છે કે અિધટઠાન સ્લરૂ વત્-ક્ષચત્-આનન્દ્દ યભાત્ભા જ આણુ ું િનજરૂ છે . એવુ ું જ્ઞાન (વાક્ષાત્કાય)
થતાું (જેનુ ું અગાઉ લણથન કયી ચ ૂક્યા છીએ) આત્ભાભાું અધ્મસ્ત એલા અજ્ઞાન તેભ જ અજ્ઞાનના કોમય વમ્ ૂણથ જગત
લાિધત (?) થઈ જામ છે . એટરે કે આબાવ ભાત્ર યશેલા છતાું એભાુંથી વત્-બુદ્ધ િનવ ૃિ થઈ જામ છે . બ્રહ્ વાક્ષાત્કાય
કયનાય જીલન-મુક્ત ુરુ સ્ટટ ણે જોઈ ળકે છે કે જે આત્ભા વલથત્ર વ્માપ્ત છે ; તે જ આત્ભા દે શભાું િલળે રૂે પ્રગટ
છે . આ યીતે આત્ભાને યભાત્ભાુંથી અક્ષબન્ન જોતાું; કશે છે કે ‘ભને અિધટઠાન સ્લરૂભાું ન તો અજ્ઞાન દે ખામ છે , કે ન
અજ્ઞાનનુ ું કામથ’.

“दकततु िनत्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावं परमानतदाद्वयं ब्रह्मैवाहमिस्म ऄहं ब्रह्मास्मीत्यभेदन
े ावस्थान समािधः।”
‘હકન્દ્તુ હુ ું િનત્મ, શુધ, બુધ, મુક્ત, વત્મસ્લરૂ, યભાનન્દ્દ સ્લરૂ, અદ્િતીમ બ્રહ્ જ છું. હુ ું જ બ્રહ્ છું. આ યીતે
(બ્રહ્થી) અબેદરૂે સ્થીય થવુ ું એ જ વભાિધ છે ’.
ઉય મુજફ અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનના કામયથી વદા અક્ષરપ્ત એલો ચેતન સ્લરૂ આત્ભા, જીલનુ ું લાસ્તિલક સ્લરૂ
છે . યન્દ્તુ શુ ું એ યબ્રહ્ યભાત્ભાથી ક્ષબન્ન છે ? આ પ્રશ્નનો જલાફ આલા ભાટે ‘હકન્દ્તુ ઈત્માહદ’ ળબ્દોનો ઉમોગ કમય
છે .
યભાત્ભાના ળધ સ્લરૂને દળાથલીને, તેભ જ જીલના શુધસ્લરૂની બ્રહ્રૂતાનુ ું કથન િનત્મ ઈત્માહદ ળબ્દથી
કયલાભાું આવ્યુ ું છે -

“अकाशवत् सवयगतश्चः िनत्यः”
“ऄजोिनत्यः शाश्वतोऽयं पुराणः”
(गीता – २-२०)
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આ શ્રુિત-સ્મ ૃિત લાક્યોનો આશ્રમ રઈને િનત્મ િલળેણ િાયા અિનત્મ કામથ વાથે બ્રહ્ની એકતાનો િનેધ કયલાભાું
આવ્મો છે .

“शुद्धमपापिवद्धं” ઈત્માહદ શ્રુિતનો આશ્રમ રઈને શુધ િલળેણો લડે, બ્રહ્ આ(આત્ભા) કામથના તાદાત્મ્મ િલનાનુ ું
છે , એવુ ું કશેલાભાું આવ્યુ ું છે

“प्रज्ञानघन” આ શ્રુિતને આધાયે િનત્મ જ્ઞાનરૂતા અંગેન ુ ું કથન કયતાું, બુધ િલળેણ લડે બ્રહ્ની કાયણ વાથેની
એકતાનો િનેધ કયલાભાું આવ્મો છે .

“िवमुक्तश्च च िवमुच्यते” આ શ્રુિતનુું અનુવયણ કયતાું, મુક્ત દ લડે અિલદ્યા કભથથી યતન્દ્ત્રતાનો િનેધ કયતાું
બ્રહ્ના કાયણ વાથેના તાદાત્મ્મનો િનેધ કયલાભાું આવ્મો છે .
આ પ્રવુંગે એકતા અને તાદાત્મ્મનો પયક એ છે કે એકતા બેદને વશન નથી કયતી, અને તાદાત્મ્મ કોઈક લાય
બેદને ચરાલી રે છે .
શલે પ્રશ્ન એ ઉબો થામ છે કે ઉક્ત બ્રહ્નો આ યીતે પ્રુંચની જેભ જ ફાધ થઈ જામ, તો એવુ ું બ્રહ્ પયી કદી
અબીટટ(ઈટટ, િપ્રમ) નશીં થઈ ળકે. કાયણ કે જો બ્રહ્ પ્રુંચથી લેગળું શોમ તો એને બ્રહ્ કશી જ ન ળકામ. કાયણ કે બ્રહ્
નાભ છે ભોટાનુ ું અને વૌથી ભોટુું તો પ્રુંચ છે . જો પ્રુંચ અને બ્રહ્નો અબેદ ભાની રઈએ તો પ્રુંચની જેભ જ બ્રહ્ ણ
ફાિધત (ખુંહડત) થામ. તેથી પ્રુંચથી અક્ષબન્ન એલા બ્રહ્ને અફાિધત તયીકે કેલી યીતે સ્લીકાયી ળકામ. એના જલાફભાું

“सत्यं ज्ञानमनततं ब्रह्म”, “सत्यस्य सत्यं” ઈત્માહદ શ્રુિતઓનુ ું અનુવધ
ું ાન કયતાું, “सत्य स्वभाव” એ દથી વભાધાન કયીએ
છીએ.
ત્માય ફાદ એલો પ્રશ્ન ઉક્સ્થત થામ છે કે બ્રહ્ના વત્મ શોલા છતાું એની પ્રાલ્પ્તની ઈચ્છા ભાત્ર થી પ્રવ ૃિિ નશીં
થામ; કાયણ કે શુ ું એને પ્રાપ્ત કયીને ુરુાથથ િવધ થળે? એના જલાફભાું “िवज्ञानं-अनतदं ब्रह्म” “अनतदो ब्रह्मेित व्यजनात्”
ઈત્માહદ શ્રુિતઓના અનુયોધથી વદા ભાટે યભ ુરુાથથ સ્લરૂ બ્રહ્ની યભાનન્દ્દ રૂતાનુ ું કથન “યભાનન્દ્દ” એ
િલળેણ િાયા કયીએ છીએ. બ્રહ્ના આનન્દ્દ વાથે ‘યભ’ એ િલળેણ િલનાળ તેભ જ વાેક્ષતાનો િનેધ કયલા ભાટે છે .

અદ્વમભઃ
ફીજી લાત એ છે કે આ બ્રહ્ િૈત અબાલ ઉરક્ષક્ષત ઇટટ છે , કાયણ કે અસ્થ ૂરાહદ શ્રુિતઓ જાતે જ પ્રભાણરૂ છે .
લાસ્તલભાું જ્માયે પ્રુંચનો વલથથા અબાલ છે , ત્માયે બ્રહ્ પ્રુંચથી ક્ષબન્ન છે કે અક્ષબન્ન, એવુ ું કથન જ અમોનમ છે . ભાટે
એને “અિમભ” એવુ ું કહ્ુું છે .

બ્રહ્ૈલાશભક્સ્ભઃ
ળોિધત (શુધ થએર) તત્ (િલસ્તયે ર) દાથથ ઈશ્વય નો અનુલાદ કયીને લાક્યના અથથને “બ્રહ્ૈલાશભક્સ્ભ” એ લાક્ય
લડે કશેલામ છે . ‘બ્રહ્ૈલેિત’ભાું ‘એલ’ ળબ્દ તાદાત્મ્મ (એકરૂતા) અંગીકાય (ક્સ્લકાય ભાટે) પ્રયુક્ત (લયાતા) બેદને
નકાયલા ભાટે લયામો છે .

અશુંબ્રહ્ાક્સ્ભઃ
તત્ દાથથનો અનુલાદ (મોનમ વભદજુતી) કયી એની ત્લું (વુંકુક્ષચત, ગક્ષબત
િ ) દાથથરૂતા વભજ્મા ફાદ ત્લું
દાથથનો અનુલાદ કયીને, એની તત્ દાથથ રૂતા નો “અશમ્ બ્રહ્ાક્સ્ભ” ભશાલાક્ય લડે િલધાન કયામ છે .
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વભાિધ-વાધનઃ
શલે જીલ અને બ્રહ્ના યસ્ય એક ફીજા વાથે એકયવ રૂ લાક્યાથથ ફોધ ભાટે એના વાધન સ્લરૂ વભાિધ ના
‘ઇિત અબેદન વલસ્થાનામ્ વભાિધઃ’ એ લાક્ય લડે કથન કયલાભાું આલે છે .

વુંપ્રજ્ઞાતવભાિધઃ
અગાઉ જણાલેર યુક્ક્ત લડે પ્રણલ સ્લરૂના અથથનો અનુવધ
ું ાન  ૂલથક એકયવ લસ્તુ ભાત્ર સ્લરૂભાું ક્ષચિની
તદાકાય વ ૃિિ ળે રૂે ક્સ્થય થલી તેને જ વુંપ્રજ્ઞાત વભાિધ કશે છે . જે યીતે એવુ ું ણ કશેલાયુ ું છે ઃ-

“ब्रह्मकारमनोवृित्तप्रवाहोऽहंकृतत िबना।
संप्रज्ञातसमािधः स्यात् ध्यानाभयासप्रकज्ञषयतः।।”

અથાથત ધ્માનાભ્માવના પ્રકથ(શ્રેટઠતા)થી અશુંકાય િલનાના બ્રહ્કાય ભનોવ ૃિિ-પ્રલાશને વુંપ્રજ્ઞાત વભાિધ કશે છે .

અવુંપ્રજ્ઞાતવભાિધઃ
બ્રહ્ ભાત્ર રૂથી ઉવુંગ્રશીત થઈ વ ૃિિ લાા ક્ષચિનો મત્ન ૂલથક કેલ આત્ભતત્ત્લ રૂથી સ્થીય થવુ ું એ જ
અવુંપ્રજ્ઞાત વભાિધ છે , જેવુ ું કે કશેલાયુ ું છે ઃ

“मनसो वृित्तशूतयब्रह्माकारतयािस्थितः।
याऽसम्प्रज्ञातनामोऽसौ समािधरिभधीयते।।”

અથાથત ્ વ ૃિિ િલનાના ક્ષચિને જે બ્રહ્રૂે સ્થામ છે ; એને જ અવુંપ્રજ્ઞાત વભાિધ કશે છે . વભાિધ અને સુષલ્ુ પ્તભાું
ખાવ અંતય એ છે કે સુષલ્ુ પ્ત સ્લાબાિલક શોમ છે જ્માયે વભાિધ પ્રમત્ન  ૂલથક પ્રાપ્ત થામ છે . ફીજી લાત એ છે કે
સુષલ્ુ પ્તભાું ક્ષચિ કાયણરૂે સ્થામ છે જ્માયે વભાિધભાુંતો કામથ-કાયણ વમ્ફધ િલનાની લસ્તુ(બ્રહ્) ભાત્રરૂથી ક્ષચિ
સ્થાિત થામ છે .

વાધનઃ
ઉયોક્ત વભાિધને રૂ એટરા ભાટે કશેલામ છે કાયણ કે તે દ્વાયા ણચિભાું બ્રહ્કાયતાના વુંસ્કાય િલળેનો ક્સ્લકાય
કયલાભાું આલે છે .

સ્લણથને સ્લણથનો ફોધઃ (દૃટટાુંત)
તાત્મથ એ છે કે ભાની રો જે યીતે સ્લણથને સ્લણથતત્ત્લનો ફોધ થઈ જતાું એ એવુ ું અનુબલળે કે ‘ભાયાભાું બરે ને
ગભે તેટરા આભુણોની કપના કયામ; હુ ું ભાયા તત્ત્લરૂે તો જેલો છું તેલો જ યશેલાનો. કોઈ કઙ્ગન આહદના ઘડાલાથી હુ ું
ઘડાતો નથી તભ જ તેભના ત ૂટલાથી હુ ું ત ૂટતો (નાળ ાભતો) નથી. હુ ું ભાયા તત્ત્લરૂે િનત્મ છું. કોઈ અરુંકાયના કુરુસુરૂ કે વાયા-ખયાફ શોલાનો પ્રબાલ ભાયા ય જયાએ ડતો નથી. હુ ું વદા શુધ છું. હુ ું મુગટ રૂે ભાનલીના ળીયે કે કુંગન
રૂે એના શાથ ય, શાય રૂે ગાભાું કે કોઈ યાજા-ભશાયાજાનુ ું િવિંશાવન ણ ફનુ ું છું. બરે ને કાદલથી ણ ઢુંકામો કેભ ન
શોઉં; હુ ું વદા સ્લણથ જ છું. ભાયા ય અન્દ્મ દાથયની કોઈ અવય થતી નથી, હુ ું વદા ભાયા સ્લરૂભાું ચભકતુ ું સ્લણથ જ છું.’
ોતાના તત્ત્લરૂને જોતા; આ સ્લણથ એવુ ું અનુબલ કયે છે કે, ‘વાયી-ખયાફ આકૃિતઓનુ ું વાયા કે ખયાફ ણુ ું તેભ જ
એભનુ ું ઘડાવુ-ત
ું ૂટવુ ું આહદથી ભારુું સ્લરૂ વલથથા તેભ જ વલથદા મુક્ત છે . ભાયાભાું કલ્પત એલી અનેક િભથ્મા
આકૃિતઓભાું સ્લરૂ સ્લબાલથી જ વત્મ છે . તેથી જ હુ ું ભાયા સ્લરૂભાું, દયે ક પ્રકાયના િલકાયો તેભ જ દુઃખો યહશત
યભાનન્દ્દ સ્લરૂ છું. હુ ું કલ્પત આકાય-પ્રકાયભાું એક અદ્િતીમ સ્લણથ તત્ત્લ જ છું’.

प्रणव – बोधः – પ્રણલ ફોધ

http://aksharnaad.com

Page 72 of 75

જીલને યભતત્ત્લનો ફોધઃ (દૃટટાુંત)
એલી જ યીતે વમ્ ૂણથ કામથકાયણાત્ભક જગત, જીલ તેભ જ ઈશ્વયનુ ું યભ તત્ત્લ, યભાત્ભાના આત્ભરૂે વાક્ષાત્કાય
થઈ જતાું જીલન-મુક્ત ુરુ એવુ ું અનુબલે છે કે ‘હુ ું વદા િનત્મ છું. આ ળયીયના ેદા થતાું તેભ જ નાળ ાભતા, ન તો હુ ું
જન્દ્મુ ું છું કે ન હુ ું મ ૃત્યુ ામુ ું છું. ળયીય, ઈષ્ન્દ્રઓ, ભન, બુદ્ધ, પ્રાણ આહદ ધભયથી અક્ષરપ્ત એલો હુ ું વદા શુધ છું અને
વમ્ ૂણથ અનાત્ભ જડ લગથનો વાક્ષી તેભ જ પ્રકાળક શોલાથી હુ ું વદા બુધ (ચેતન સ્લરૂ) છું. આ ળયીય આહદ ઉાિધઓના
જન્દ્ભ ભયણ રૂી િલકાયો તેભ જ યાગ-િે આહદ ધભયનો નાયી વાથે કોઈ વમ્ફન્દ્ધ ન શોલાથી હુ ું એભનાથી વદા મુક્ત છું.
આ વમ્ ૂણથ ળયીય ઉાિધઓ ભાયાભાું અધ્મસ્ત શોલાથી િભથ્મા છે અને એ ફધાનો અિધટઠાન સ્લરૂ શોલાને કાયણે
સ્લબાલથી જ હુ ું વત્મ છું. ફધા પ્રકાયના દુઃખો, િલકાયોથી યહશત એલો હુ ું યભ (િનત્મ) આનન્દ્દ સ્લરૂ છું. લાસ્તલભાું
ભાયા યભાથથ તત્ત્લ સ્લરૂભાું િૈત પ્રુંચની ભાયાથી ક્ષબન્ન એલી કોઈ વિા નશોલાને કાયણે હુ ું અદ્િતીમ છું. હુ ું બ્રહ્ જ છું.
હુ ું જ સ્લમું પ્રકાળ રૂ અિધટઠાન સ્લરૂ બ્રહ્ છું.’

તત્ત્લ જ્ઞાન જ વાચી વભાિધ છે ઃ
આ યીતે જીલન મુક્ત ુરુનુ ું બ્રહ્થી વલથથા અબેદરૂે અલક્સ્થત શોવુ,ું તેન ુ ું નાભ જ વભાિધ છે . તેથી જ
ઉિનદોએ વભાિધની વ્માખ્મા કયતાું દળાથવ્યુ ું છે કે વમ્ ૂણથ લાવનારૂી શુટક ઘાવના ઢગરાને વગતા અક્નનની જેભ
બસ્ભ કયનાય જે તત્ત્લનો વાક્ષાત્કાય છે , એને જ બ્રહ્લેિાઓએ વભાિધ ળબ્દથી નલાજ્મો છે . કેલ આંખો ફુંધ કયી ભૌન
થી જવુ ું કે જડ બાલને પ્રાપ્ત કયી રેલો એ વભાિધ નથી.

“तत्त्वावबोधएवासौ, वासनातृणपावकः।
प्रोक्तः समािधशब्देन नतु तू्णीमविस्थितः।।”
(महोपिनषद – ४-१२)

યભ આત્ભા વાક્ષાત અયોક્ષ છે .

“ऄयमात्मा ब्रह्म, आत्याददश्रुितभयः”(माण्डू -२)

આ (વાક્ષાત અયોક્ષ) આત્ભા જ બ્રહ્ છે , ઈત્માહદ શ્રુિતઓ િાયા ઉક્ત પ્રકાયે આત્ભા અને બ્રહ્ની એકતા િવધ
થામ છે .
‘અમભાત્ભા બ્રહ્’ આ લાક્યભાું જે અમમ્ (આ) ળબ્દ છે તે આત્ભાની વાક્ષાત્ અયોક્ષતાને દળાથલે છે ; અથાથત ્
આત્ભા લાસ્તલભાું ન તો યોક્ષ છે , કે ન એ પ્રત્મક્ષ છે , અને ન અયોક્ષ. હકન્દ્તુ એ વાક્ષાત અયોક્ષ છે . આ વાક્ષાત્
અયોક્ષ આત્ભા જ બ્રહ્ છે – જેવુ ું કે બ ૃશદાયણ્મક શ્રુિતનુ ું લચન છે –

“यत् साक्षात् ऄपरोक्षात् ब्रह्म”(वृ-३-४-१)

અથાથત જે વાક્ષાત્ અયોક્ષ આત્ભા છે , એજ બ્રહ્ છે .

ચાય પ્રકાયના જ્ઞાનઃ
બાલ એલો છે કે જ્ઞાન મુખ્મ રૂે ચાય પ્રકાયના શોમ છે –
(૧) યોક્ષ

(૨) પ્રત્મક્ષ

(૩) અયોક્ષ અને (૪) વાક્ષાત્ અયોક્ષ.

(૧) યોક્ષ
યોક્ષ જ્ઞાન એને કશેલામ છે જે કેલ વાુંબલાથી જ ભે છે તેભ જ જેનો િલમ યોક્ષ એટરે કે ઇષ્ન્દ્રમો વાથે
વીધો વમ્ફક્ન્દ્ધત નથી શોતો.

प्रणव – बोधः – પ્રણલ ફોધ

http://aksharnaad.com

Page 73 of 75

(૨) પ્રત્મક્ષ
પ્રત્મક્ષ જ્ઞાન એને કશે છે , જેના િલમોનો ઇષ્ન્દ્રમો વાથે વીધો વમ્ફન્દ્ધ શોમ છે .

(૩) અયોક્ષ
અયોક્ષ જ્ઞાન એને કશે છે , જેના િલમનુ,ું ળબ્દ તેભ જ ઇષ્ન્દ્રમ િનયેક્ષ (ગેયશાજયીભાું), કેલ વાક્ષી આત્ભા
િાયા જ્ઞાન થામ છે .

(૪) વાક્ષાત ્ અયોક્ષ.
વાક્ષાત્ અયોક્ષ જ્ઞાન એ છે , જેનો િલમ ળબ્દ તેભ જ ઇષ્ન્દ્રમ િનયેક્ષ (ગેયશાજયીભાું), સ્લમું પ્રકાિળત થામ છે .

ુ ધ જ્ઞાનની વ્માખ્માઃ
ચતિલિ
જે યીતે કોઈ વ્મક્ક્તએ વાુંબળ્યુ ું કે હશભારમભાું બગલાન્ ફરીનાથનુ ું ભુંદીય આલેલ ુું છે . એ વાુંબીને હશભારમભાું
આલેરા ફહરનાથનુ ું જ્ઞાન થયુ;ું એ યોક્ષજ્ઞાન થયુ.ું કાયણ કે, એ તો જણાયુ ું કે હશભારમભાું ફરીનાથનુ ું ભુંહદય છે ; યન્દ્તુ
એને શજી ફરીનાથનુ ું ભુંહદય ોતાની આંખે જોયુ ું નથી. આગ જતાું જ્માયે એ હશભારમ શોંચીને ફરીનાથના દળથન કયે
છે , ત્માયે એને ફરીનાથનુ ું પ્રત્મક્ષ જ્ઞાન થામ છે . કાયણ કે આ જ્ઞાનના િલમ વાથે નેત્ર-ઇષ્ન્દ્રમને વીધો વમ્ફન્દ્ધ થઇને
આ જ્ઞાન ભળ્યુ ું છે . ત્માય ફાદ એ ભાણવના ર્હદમભાું ફરીનાથના દળથનથી જે એક વાલ્ત્ત્લક આનન્દ્દ સુખની અનુભ ૂિત
થામછે અને એ કશે છે કે ‘ઘણુ ું જ સુદય
ું
દળથન થયુ;ું ફહુ ું આનન્દ્દ થમો; માત્રા વપ થઈ ગઈ’. આ સુખનુ ું જ્ઞાન ળબ્દ
િનયેક્ષ તેભ જ નેત્રાહદ ઈષ્ન્દ્રમ િનયેક્ષ, કેલ વાક્ષી આત્ભાથી થયુ ું છે . કાયણ કે જે આ સુખરૂી િલમ છે , તે ફાહ્ય ન
શોલા છતાું ણ આત્ભા િાયા વાક્ષાત અનુબલામ છે . એ વાત્ત્લક સુખના વાક્ષી એલા આત્ભાને એ જાણે છે ; કાયણ કે જ્માયે
એને કોઈ  ૂછે છે કે ‘તને સુખ ભળ્યુ,ું એ કોની ાવેથી જાણ્યુ?ું ’ ત્માયે એ કશે છે કે, ‘ લાશ! એ ણ કાુંઈ  ૂછવુ ું ડે? જે
કાુંઇ ણ સુખ-દુઃખ શોમ છે , તે તો સ્લમું વાક્ષીરૂી આત્ભા િાયા જણામ જામ છે .’ કોઈ પ્રશ્ન કયે કે ‘સુખ-દુઃખને તભે
વાક્ષીરૂી આત્ભા િાયા જાણ્યુ,ું યું ત ુ સુખ-દુઃખના એ વાક્ષી આત્ભાને તભે કોના િાયા જાણ્મો?’ તો એનો જલાફ એ
અન્દ્તમુખ
થ વાધક એલો જ આે છે કે, ‘વાક્ષી આત્ભાતો સ્લમું પ્રકાિળત શોમ છે , એને જાણલા ભાટે ળબ્દ, ઇષ્ન્દ્રમ આહદ
કળાની ણ આલશ્મકતા નથી શોતી.’ જ્ઞાનના કોઈ ણ વાધનો િલના, જે સ્લમું પ્રકાળ આત્ભાનુ ું જ્ઞાન છે , એ જ્ઞાનને
વાક્ષાત્ અયોક્ષ જ્ઞાન કશેલાભાું આલે છે . જેનુ ું વાક્ષાત અયોક્ષ જ્ઞાન થઇ યહ્ુું છે , એ આત્ભા જ બ્રહ્ છે .

ફધાન ુંુ તાત્મથ એકતાભાું જ છે ઃ
વમ્ ૂણથ લેદ તેભ જ લેદનુ ું અનુવયણ કયનાયા આથ ગ્રન્દ્થો, ફધા જ વાક્ષાત કે છી યું યાથી બ્રહ્ અને
આત્ભાની એકતાનુ ું જ પ્રિતાદન કયે છે .

પ્રણલ-ફોધ નો ઉવુંશાય “इति ॐ”
આ યીતે  અથાથત ્ પ્રણલની વ્માખ્મા વમ્ ૂણથ થઈ. આ વ્માખ્મા િાયા આત્ભાના પ્રણલ સ્લરૂને વલાથિધટઠાન
યભાત્ભા રૂે ફોધ કયાલાયુ.ું તેથી જ આનુ ું નાભ પ્રણલ-ફોધ યાખલાભાું આવ્યુ ું છે .

“ॎ तत् सत्”
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અક્ષયનાદ ઈ-પસ્ુ તક િલબાગ

એક લ્ક્રકે અનેક ઈ-ુસ્તકો
િન:શુપક ડાઉનરોડ
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