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અ�ટાવ� �િુનએ જનકરા� ન ેઆપલે ઉપદ�શ, ત ેઅ�ટાવ� ગીતા તર�ક� ઓળખાય છ.ે 

��ુ�ત ક�વી ર�ત ેમળ ે?  આ�મ�ાન (સ�ય�ાન) અન ેવરૈા�ય ક�વી ર�ત ેમળ ે? 
એવા જનકરા� ના �� ના જવાબ મા ંઅ�ટાવ� �િુનએ  �બૂ �ુંદર ર�ત ેઆ�મા ની ઓળખ આપી છ.ે 
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�કરણ-૧ 
  
જનકરા�,અ�ટાવ� �િુન ન ે�� કર� છ ે– 
--��ુ�ત ક�વી ર�ત ેમળ ેછ.ે? 
--�ાન અન ેવરૈા�ય ક�વી ર�ત ે�ા�ત થાય છ?ે   (૧) 
  
અ�ટાવ� �િુન જવાબ આપતા ંકહ� છ ેક�-રાજન,જો �ું ��ુ�ત ન ેઈ�છતો હોય તો- 
--િવષયો ન ે(ઇ���યો ના િવષયોન)ે િવષ (ઝરે) �વા સમ� ન ેછોડ� દ�.અન ે
--�મા,સરળતા,દયા,સતંોષ અન ેસ�ય �ું અ�તૃ ની �મ સવેન કર   (૨) 
  
�ું પચંમહા�તૂ (��ૃવી,જળ,અ��ન,વા�,ુઆકાશ) નથી ક� 
--�ું પચંમહા�તૂ થી બન�ેું શર�ર પણ નથી,(�ું િવ��ુ આ�મા છ)ે તથેી  
--��ુ�તના માટ� આ બધાના સા�ી�પ (તારામા)ં રહ�લા આ�મા ન ે�ણ   (૩) 
  
જો �ું આ�મા ન ેશર�ર થી (દ�હ થી) �ટો પાડ�ન ે
--આ�મા મા ંજ ��થર થઇ ન ેરહ�શ ેતો- 
--હમણા ંજ �ું �ખુી,શાતં અન ેબધંન થી ��ુત બનીશ.(તન ે��ુ�ત મળશ)ે  (૪) 
  
�ું કોઈ વણ� (�ા�ણ,વ�ૈય,�િ�ય,��ૂ) નથી, �ું કોઈ આ�મી (��ચયા��મ,,,વગરે�) પણ નથી, અન ે
--�ું ઇ���યો (�ખ-કાન..વગરે�) થી પામી શકાય તવેો નથી. પણ 
--�ું તો “અસગં”, “િનરાકાર”  અન ેઆખા િવ� નો “સા�ી” છ ે–એમ િવચાર�ન ે�ખુી થા.   (૫) 
  
ધમ� અન ેઅધમ�, �ખુ અન ે�ુઃખ –તો મન ન ેલાગ ેછ-ેતન ેન�હ, 
--�ું તો કતા� (કમ� નો કરનાર) નથી ક� ભો�તા (ફળ નો ભોગવનાર) પણ નથી. 
--એટલ ેતન ેકોઈ બધંન નથી, 
--પણ �ું તો સદા-સવ�દા (હમંશે) માટ� ��ુત જ છ.ે   (૬) 
  
�ું સવ� નો એક મા� ��ટા (સા�ી�પ ેજોનાર) છ,ે અન ેતથેી �ું સવ�દા ��ુત જ છ.ેપણ, 
--�ું, પોતાન ે(આ�માન)ે ��ટા તર�ક� જોવા ન ેબદલ,ે બી� ન ે��ટા તર�ક� �એુ છ,ે 
--ત ેજ તારા બધંન �ું કારણ છ.ે   (૭) 
 
�ું કમ� નો કતા� � ં(�ું –મા�ું શર�ર-કમ� નો કરનાર છ)ે એવા 
--“અહભંાવ” �પી મોટા કાળા સપ� ના ઝરે વડ� વડ� દિંશત થયલેો (ડસંાયલેો) �ું, 
--“�ું કતા� નથી” ત ેકથન પર િવ�ાસ રાખી, તવેા િવ�ાસ�પી અ�તૃ ન ેપી ન ે�ખુી થા   (૮) 
  
“�ું એક “આ�મા” � ં(�ું શર�ર નથી) અન ેિવ��ુ �ાન�પ �”ં એવો િન�ય કર� ન-ેત ે
--“િન�ય�પી –અ��ન”  વડ� “અ�ાન�પ- ગહન વન”  ન ેસળગાવી દઈ,�ું 
--શોક વગરનો (�ચ�તા વગરનો) બનીન ે�ખુી થા.   (૯) 
  
આ જગત-�પી દોરડામા,ં ક�પનાથી (અ�ાનથી) �મ સપ� નો ભાસ થાય છ,ેતને ે�ું, 
--“�ું તો આનદં-પરમાનદં �ાન �વ-�પ �”ં તવેા �ાન નો અ�ભુવ કર�,(ત ેભાસ ન ેિમટાવી) 
--�ાન ના �કાશમય ર�તા પર �ખુ�વૂ�ક િવહાર કર   (૧૦) 
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� પોતાન ે��ુત માન ેછ-ેત ે��ુત છ ેઅન ે� પોતાન ેબધંાયલેો માન ેછ ેત ેબધંાયલેો છ-ે 
--એવી જગત ની �કવદતંી (લોકવાદ) છ ેત ેસાચી છ,ે 
--�ની �વી મિત (��ુ�) તવેી જ તનેી ગિત થાય છ.ે   (૧૧) 
  
આ આ�મા એ સા�ી,સવ��યાપક,�ણૂ�,એક,ચતૈ�ય�વ-�પ,અ��ય,અસગં,િન��હૃ અન ેશાતં (આનદંમય) છ.ે 
--પર�ં ુ�મ (અ�ાન-માયા) ન ેલીધ ેત ેસસંારવાળો (શર�રવાળો) હોય તમે ભાસ ેછ.ે   (૧૨) 
  
“�ું આભાસા�મક (શર�ર � ંતવેો આભાસ) �”ં એવા �મ ન ેઅન,ે 
--બા� તમેજ �દર ના ભાવો ન ે(�ખુ-�ુઃખ...વગરે�) છોડ�ન,ે 
--પવ�તના �વા અચળ થઈન ે(�ટૂ�થ)-�ું, 
--અચળ,�ાન�પ,અ�તૈ�પ –આ�માનો જ િવચાર કર. (૧૩) 
  
હ� ��ુ, દ�હા�યાસ �પી (�ું શર�ર �-ંતવેા) બધંન વડ� લાબંા સમયથી �ું બધંાયો છ,ે 
--ત ેપાશ ન ે(બધંન ન)ે “�ું �ાન-�પ �”ં એવા 
--“�ાન-�પી” ખડગ (તલવાર) વડ� છદે� (કાપી) નાખંી �ું �ખુી થા.   (૧૪) 
 
�ું અસગં,અ��ય (કોઈ પણ ��યા વગરનો),�વય�ંકાશ અન ેિનદ�ષ છ.ે 
--�ું � સમાિધ (સમાિધ –વગરે� ની ��યા)  કર� ર�ો છ ે
--ત ેજ તા�ું બધંન છ ે(આ�મા તો અ��ય છ)ે    (૧૫) 
  
તારા વડ� જ આ િવ� �યા�ત થય�ેું છ,ેઅન ેતારા મા ંજ િવ� વણાય�ેું છ,ે 
--ખર� ર�ત ેજોતા ંતો �ું ��ુ �ાન-�વ�પ જ છ,ે માટ� 
--તાર� ��ુ �ચ��િૃ�ન ે(મનથી �ું બધંાયલેો � ંતવેી �ચ��િૃ�ન)ે વશ ના થા.   (૧૬) 
  
�ું કશાની પણ ઈ�છા િવનાનો,કોઈ પણ �તના િવકારો િવનાનો, 
--શાતં �તઃકરણ વાળો,અગાધ (�ડ�) ��ુ�વાળો,�ોભ વગરનો. અન ે
--મા� ચતૈ�ય (આ�મા) મા ંજ િન�ઠા (િવ�ાસ) રાખનારો થા,   (૧૭) 
  
�ું સાકાર (શર�ર..વગરે�) ન ેખોટ� માન,અન ે
--િનરાકાર “ત�વ” (આ�મા-પરમા�મા) ન ેિન�લ માન, 
--આ ત�વ ના �ાનથી સસંારમા ંફર� જ�મવાનો સભંવ રહ�તો નથી.   (૧૮) 
  
�વી ર�ત ેઅર�સા ની મ�યમા ં�િત�બ��બત થયલેા, 
--�િત�બ�બ ના �પ ની �દર,બહાર,અન ેચાર� બા� ુમા� અર�સો જ રહ�લો છ ે(બી�ું કાઇં ન�હ) તવેી ર�ત ે
--આ શર�રમા ંપણ �દર,બહાર અન ેચાર� બા� ુએ એક મા� ચતૈ�ય (ઈ�ર) જ રહ��ું છ.ે  (૧૯) 
  
�વી ર�ત ેઘડામા ંરહ��ું આકાશ (ઘડાકાશ) અન ે
--બહાર રહ��ું સવ��યાપક આકાશ (મહાકાશ) એ એક જ છ,ે 
--તવેી ર�ત ેસમ�ત �ાણી મા� મા ં(�વ મા�મા)ં �દર (આ�મા �પ)ે અન ેબહાર, 
--િન�ય,અિવનાશી,�� (પરમા�મા) રહ��ું છ.ે   (૨૦)  
  
�કરણ -૧-સમા�ત 
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�કરણ-૨ 
 
જનક કહ� છ ેક�- 
�ું �ું િનદ�ષ,શાતં,�ાન�પ,અન ે��િૃત થી પર � ં? પણ (અહો) 
--આ તો આ�ય� ની વાત છ ેક�-આટલા સમય �ધુી �ું મોહ વડ� ઠગાયો � ં!!   (૧) 
  
�વી ર�ત ેઆ દ�હન ેએક મા� “�ું” જ (આ�મા તર�ક�) �કાશમાન ક�ું �,ં 
--તવેી ર�ત ેજગતન ેપણ “�ું” જ (આ�મા=પરમા�મા –તર�ક�) �કાશમાન ક�ું �.ં આથી, 
--સમ�ત જગત મા�ું છ,ે(આ�મા તર�ક�) અથવા મા�ું કઈં નથી (સવ� પરમા�મા �ું છ)ે,   (૨) 
  
અહો, જગત એ પરમા�મા થી ��ુુ ંના હોવા છતા,ં (� વાત આ� �ણી) પણ, 
--આ વાત �યા ં�ધુી �ણી નહોતી �યાર� ત ેવખત ેજગત ન ેસા�ું જ મા��ું હ�ું.પર�ં,ુ 
--હવ ેઉપદ�શ ના �ાનથી ત�ેું િમ�યા�વ સમ�ઈ ન ેતમેા ંપરમા�મા �ું દશ�ન થાય છે (૩) 
  
�મ પાણી માથંી જ ઉ�પ� થયલેા તરગંો,ફ�ણ અન ેપરપોટા, એ પાણી થી �દુા નથી, 
--તમે આ�મા માથંી બહાર નીકળ�ેું આ જગત આ�મા થી �ભ� નથી,   (૪) 
  
�મ િવચાર કરતા ંજણાય છ ેક�-કપ�ું એ તાતંણા�પ (દોરા �પ) છ ેએટલ ેક�, 
--તાતંણા થી જ કપડા �ું અ��ત�વ છ,ેતાતંણા એ કપડા થી �દુા નથી, તમે, 
--આ જગત પણ આ�મા નો જ �શ છ.ેજગત આ�મા થી ��ુુ ંનથી. (૫) 
  
�મ શરેડ� ના રસમા ંક��પત ર�ત ેપણ  સાકર તો રહ�લી જ છ,ે અન,ે 
--સાકર મા ંશરેડ� નો રસ ક��પત ર�ત ે�યા�ત રહ�લો જ છ,ે તમે 
--આ�મા મા ંક�પાય�ેું જગત આ�મા વડ� જ �યા�ત રહ� છ.ે   (૬) 
  
�મ દોરડા ના અ�ાનથી જ ત ેદોરડા મા ં(�ધારા ન ેલીધ)ે સપ� નો ભાસ થાય છ,ેપર�ં ુ
--દોરડા�ું  �ાન થતા જ (અજવા� ંથતા)ં  તમેા ંસપ� ભાસતો નથી, તમે, 
--આ�માના (�વ-�પના) અ�ાન ન ેલીધ ેજગત ભાસ ેછ,ેપણ આ�મ�ાન થતા ંજગત ભાસ�ું નથી  (૭) 
  
�કાશ (�ાન) એ જ “મા�ું પોતા�ું �વ-�પ છ”ે  �થી  “�ું” �કાશ થી �દુો � ંજ ન�હ, 
--એટલ ેજગત જયાર� �કાશ ેછ,ે �યાર� “�ું” (આ�મા) જ જગત �પ ેભાસ ેછ.ે   (૮) 
  
�મ અ�ાન ન ેલીધ ેછ�પલા મા ંચાદં� ભાસ ે(દ�ખાય) છ,ે દોરડામા ંસપ� ભાસ ેછ,ેઅન ે
--�યૂ� ના �કરણો મા ં�મ  �ગૃ-જળ ભાસ ેછ,ે તમે, 
--અ�ાનથી જ ક�પાય�ેું જગત મારામા ં“�ું” મા ંભાસ ેછ.ે   (૯) 
  
�મ માટ�માથંી બનલેો ઘડો માટ� મા,ં પાણીમા ંથી ઉપ�લો તરગં પાણીમા ંઅન,ે 
--સોનામાથંી બન�ેું ક�ું સોનામા ંજ લય પામ ેછ ે(મળ� �ય છ)ે તમે, 
--મારા માથંી (“�ું” મા ંથી) ઉ�વ પામ�ેું જગત મારામા ંજ (“�ું”મા ંજ) લય પામ ેછ.ે   (૧૦) 
  
��ા થી માડં�ન ેતરણા (�ણૃ) �ધુી નો જગત નો નાશ થાય છ ેપણ 
--“�ું” (અહ-ંઆ�મા) નો િવનાશ થતો નથી,તવેા 
--“�ું” ન ેનમ�કાર ક�ું �,ં અહો,ત ે“�ું” (આ�મા) ક�ટલો આ�ય� સભર છ ે?!!   (૧૧) 
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અહો, �ું મન ેએટલ ેક� મારામા ંરહ�લા “�ું” (અહ-ંઆ�મા) ન ેનમન ક�ું �,ં 
--�ું દ�હધાર� હોવા ંછતા ં“એક” જ � ં(�ું અન ેઆ�મા એક જ �)ં, 
--� નથી કશ ેજતો ક� નથી કશ ેઆવતો,પર�ં ુ�ું જગત ન ે�યાપીન ેર�ો �.ં   (૧૨) 
  
અહો, �ું, મન ેએટલ ેક� મારામા ંરહ�લા “�ું” (અહ-ંઆ�મા) ન ેવદંન ક�ું �,ં 
--મારા (મારા આ�મા) �વો કોઈ ચ�રુ નથી ક� �ના વડ� (� આ�મા વડ�) 
--આ શર�ર સાથ ેસસંગ� સા�યા િવના પણ આ િવ� �ચરકાલ થી ધારણ કરા�ું છ.ે   (૧૩) 
  
અહો, �ું મન ેએટલ ેક� મારામા ંરહ�લા “�ું” (અહ-ંઆ�મા) ન ેનમ�કાર ક�ું �,ં 
--� “મારા” મા ં(“�ું”-આ�મામા)ં  કાઇં જ (ક�ુંય) નથી,અન ે(છતા ંય પણ) 
--ત ે“મારા”મા ં(“�ું”-આ�મામા)ં મન અન ેવાણી �વા િવષયો�પ બ�ું ય ેછ ે(પણ ખ�ું) !!  (૧૪) 
 
�યે (� �ણવા�ું છ ેત-ેઈ�ર), �ાતા (�ણનાર) અન ે�ાન(સ�ય �ું �ાન), એ િ��ટુ�, 
--�યા ંઆગળ વા�તિવક ર�ત ેનથી (�ણ ે�દુ� નથી),પર�ં ુઅ�ાન ન ેલીધ ેત ેભાસ ેછ,ે 
--(પણ સ�ય �ું � �ાન છ)ે ત ેિનરાકાર િનરજંન (અ�તૈ) ત ે“�ું” (આ�મા) �.ં   (૧૫) 
  
અહો,� �તૈ થી ઉ�પ� થ�ું �ુઃખ છ,ે ત�ેું સ�ય�ાન િસવાય કોઈ ઓસડ (દવા) નથી, 
--આ સમ�ત ��ૃય-�પચં (જગત=�તૈ=ઉપાિધ) િમ�યા છ,ેઅન ેમા�, 
--“�ું” એક (અ�તૈ) અન ે��ુ “ચતૈ�ય” રસ (આ�મા) �.ં   (૧૬) 
  
“�ું” ક�વળ બોધ �પ (�ાન�પ) જ �,ંપર�ં,ુ 
--“મ� ક�વળ અ�ાન થી જ આ ઉપાિધ (��ૃય �પચં=જગત=�તૈ) ની ક�પના કર� છ”ે............. 
--આવો િન�ય િવચાર કરતા ંકરતા ંિનિવ�ક�પ ��થિત (અ�તૈની ��થિત) થઇ ગઈ છ.ે  (૧૭) 
  
અહો,મારામા ંરહ��ું િવ� ખ�ું જોતા ંમારામા ંરહ��ું જ નથી, 
--મન ેબધંન પણ નથી અન ેમો� પણ નથી, અન ે
--કોઈ પણ આધાર (આ�ય) િવના ઉભી થઇ ગયલેી “જગત-�પ �ાિંત” (�મ) શાતં થઇ ગઈ છ.ે (૧૮) 
  
શર�ર સાથ ેઆ િવ�ન ે(જગતન)ે ક�ું લાગ�ું વળગ�ું નથી, 
--(કારણ શર�ર મા ંરહ�લો) આ�મા તો ��ુ “ચતૈ�ય” મા� જ છ,ે તો પછ�, 
--જગતની ક�પના શામા ંકરવી ?  (જગત િમ�યા છ)ે (૧૯) 
  
શર�ર-જગત,બધંન-મો�,�વગ�-નરક,ભય- 
--એ બ�ું ક�પના મા� જ છ,ે તો તનેી સાથ,ે 
--“�ું” ક� � “�ચદા�મા-�પ”(આ�મા-�પ)  �,ંતને ે(ત ેબધા સાથ)ે શો સબંધં? (૨૦) 
  
અહો, (આ ર�ત)ે આ સમ�ત જગતના જન-સ�દુાયમા ં(મ��ુયોમા)ં પણ, 
--હવ ેમન ે“�તૈ” દ�ખા�ું નથી (�ું �તૈ જોતો નથી-સવ� જ�યાએ એક પરમા�મા દ�ખાય છ)ે એટલ,ે 
--મારા માટ� ત ેબ�ું (જન-સ�દુાય) જગંલ ��ું થઇ ગ�ું છ,ેતો પછ� �ું શામા ંઆસ��ત રા�ું ? (૨૧) 
  
�ું દ�હ (શર�ર) નથી, ત ેજ ર�ત ેદ�હ એ મારો નથી, અન ે�ું �વ (મ��ુય) પણ નથી, 
--કારણ ક� �ું ��ુ “ચતૈ�ય” �.ં 
--�વન ��ય ે�વવાની � ઈ�છા (��હૃા) હતી ત ેજ મારા માટ� બધંન હ�ું. (૨૨) 
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અહો,અનત મહાસાગર-�પ મારામા ં�ચ�-�પી (મન-�પી) વા� ુ(પવન) વાતા,ં 
--જગત-�પ (જગતના �વા) િવ�ચ� તરગંો ઓ�ચ�તા ઉઠયા  (૨૩) 
  
અનતં મહાસાગર-�પ મારામા ં�ચ��પ (મન-�પ) વા� ુશાતં બની જતા,ં 
--�વ-�પ (મ��ુય-�પ) વપેાર� �ું જગત-�પ વહાણ કમનસીબ ેભાગી ગ�ું. (૨૪) 
  
આ�ય� ની વાત છ-ેક�-અનતં મહાસાગર-�પ મારામા ં
--�વ-�પ (અન ેજગત-�પ) મો�ઓં આપોઆપ જ ઉ�પ� થાય છ,ે 
--અથડાય છ,ેરમ ેછ ેઅન ેછવેટ� લય (નાશ) પામ ેછ.ે   (૨૫) 
  
�કરણ-૨-સમા�ત  
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�કરણ-૩ 
 
અ�ટાવ� બો�યા- 
આ�મા ન ેવા�તિવક ર�ત ેએક (અ�તૈ) અન ેઅિવનાશી ��યા પછ�, 
--આ�મ� (આ�મા ન ે�ણનાર) અન ેધીર એવા તન,ે 
--ધન ની �ા��ત કરવા ��ય ે�ીિત ક�મ થાય છ ે?    (૧) 
  
અહો,�મ છ�પ ના અ�ાનથી-�મથી (�મથી છ�પલા પર ચાદં� દ�ખાય છ-ેપણ ત ેચાદં� નથી) 
--તનેા પર દ�ખાતી ચાદં� કાઢ� લવેાનો લોભ (�ીિત) ઉપ� છ,ે તમે 
--“આ�મા” ના અ�ાન થી િવષયો-�પ �મા�મક (�મ વાળ�) વ��મુા ં(ધન-વગરે�મા)ં �ીિત થાય છ.ે   (૨) 
  
�મા ં(� આ�મા મા)ં જગત, એ સ��ુ ના તરગં ની �મ ��ર� છ,ે (સ��ુ ના તરગંો અિન�ય-અ�થાયી છ)ે 
--ત ે(આ�મા) “�ું” જ �,ં (જગત એ તરગંો છ-ેઅિન�ય છ)ે એમ ��યા પછ� પણ, 
--�ું પામર (દ�ન-�ખૂ�) મ��ુય ની �મ શા માટ� દોડાદોડ કર� છ ે? (૩) 
  
આ�મા ન ે��ુ “ચતૈ�ય-�પ” અન ે“અ�યતં �ુંદર” �ણવા છતા,ં 
--� મ��ુય િવષયોમા ં(�વાદ-વગરે�) આસકત બન ેછ,ેત ે
--મ�લનતાન ે(�ુંદર આ�મા ન ેન�હ પણ ગદંક�ન)ે જ પામ ેછ.ે    (૪) 
  
પોતાના આ�મા ન ેસવ� �તૂો મા ં(�વો મા)ં અન ે
--સવ� �વો ન ેપોતાના આ�મા મા ં�ણનાર �િુનઓ મા ંપણ 
--જો, મમ�વ (�ું-મા�ું) ચા� ુરહ� –તો ત ેઆ�ય� છ.ે (૫) 
  
પરમ અ�તૈ મા ં��થર થયલેો અન ેમો� ન ેમાટ� �યાસ કરતો મ��ુય પણ, 
--મનમા ંરહ�લી ��ૂમ વાસનાઓ ન ેઆધીન થઇ,�યા�ળુ બની, 
--જો, કામ ન ેવશ થાય તો, ત ેઆ�ય� છ.ે      (૬) 
  
યોગ થી ઉ�પ� થયલેા “�ાન” ના શ� ુન ે(વાસનાઓ-િવષયભોગન)ે �ણતો હોવા ંછતા,ં 
--�તકાળ ન ે�ા�ત થયલેો મ��ુય અિત �ુબ�ળ બની, 
--જો, િવષયભોગ ની ઈ�છા કર�, તો  ત ેઆ�ય� છ.ે   (૭) 
 
આ લોક અન ેપરલોક ��ય ેિવર�ત, 
--િન�ય અન ેઅિન�ય વ�� ુના ભદે ન ેસમજનાર, અન ેમો� ની ઈ�છા રાખનાર, 
-- મ��ુય ન ેજો, મો� થી જ ભય લાગ,ે તો, ત ેઆ�ય� છ.ે   (૮) 
  
ધીર મ��ુય, ભોગો ભોગવવા છતા ંઅન ેભોગો ભોગવવાથી પીડા��ુત બનતો હોવા છતા,ંપણ 
--ત ેહમંશેના માટ�  ક�વળ “આ�મા” ન ેજોતો હોય છ,ેએટલ,ેત,ે 
--નથી “�સ�”(હષ�મય)  થતો ક� નથી “કોિપત” (��ુસ)ે થતો.   (૯) 
  
� મ��ુય, પોતાના ��િૃ� ��ુત (��િૃ� કરતા)  શર�ર ન,ે 
--કોઈ બી� ના શર�ર ની �મ �એુ છ,ે(પોતા�ું શર�ર ��િૃ� કર� ુનથી તમે �એુ છ)ે 
--એવો મહા�મા ��ુષુ “��િુત” થી (વખાણથી) ક� િન�દાથી ક�વી ર�ત ે�ોભ પામ ે? (૧૦) 
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આ સમ�ત જગત  એ ’માયા મા�” (મા� માયા જ છ)ે એમ સમ� ન ેજગત ન ેજોનાર ન,ે 
--જગત ની કોઈ ��ુ�ુલુતા રહ�તી નથી,તથેી તનેી ��ુ� શાતં થઇ છ,ેઅન ેતવેા મ��ુય ન,ે 
--જો ��ૃ� ુપાસ ેઆવ,ે તો પણ ત ે��ૃ�,ુતને ેક�વી ર�ત ે�ાસ આપ ે? (૧૧) 
  
� મહા�મા �ું મન િનરાશા ના �સગં ેપણ, 
--ત�ન િન��હૃ (અનાસ�ત) રહ� છ,ેતવેા, 
--આ�મ�ાન થી સ�ં�ુટ મહા��ુષુ ની �લુના કોની સાથ ેથઇ શક� ? (૧૨) 
  
આ ��ૃય-જગત,�વ-ભાવ થી કઈં જ નથી, (જગત િમ�યા છ)ે –એમ �ણનાર, 
--એ શાતં ��ુ�વાળો મ��ુય �ું એમ �એુ છ ેક� – 
--આ �હણ (લવેા) કરવા યો�ય છ ેક� આ �યાગવા યો�ય છ?ે? (૧૩) 
  
િવષય વાસના �પ મળનો (ગદંક�નો) �ણ ે�તઃકરણથી �યાગ કર�લો છ,ે 
--� �દં (�ખુ-�ુઃખ વગરે�) અન ેઆશા વગરનો થયો છ,ેતનેા �વનમા ંસહજ-પણ ેઆવતા ભોગોથી, 
--ત ેનથી હષ� પામતો ક� નથી �ુઃખી થતો.   (૧૪) 
 
�કરણ -૩-સમા�ત 
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�કરણ-૪ 
 
જનક કહ� છ-ે 
અહો, ભોગ-�પ “લીલા” કરતા,(ભોગ ��ય ેઅનાસકત રહ� ભોગ ભોગવતા) એવા 
 
--ધીર,આ�મ�ાની ��ુષુ ની સાથ ે
--સસંાર� (સસંારમા ંઓત�ોત-આસ�ત થયલેા) �ઢૂ મ��ુય ની કોઈ સમાનતા છ ેજ ન�હ.   (૧) 
  
� પદ (આ�મ-પદ) ની ઈ�છા કરતા ઇ�� વગરે� દ�વો,  
ત ેપદ ની �ા��ત ના થતા,ં 
 
--દ�નતા ન ે�ા�ત કર� છ,ેશોકા�રુ બન ેછ,ે�યાર� 
--ત ેઆ�મ-પદ મા ં��થર થયલેો યોગી હષ� પણ પામતો નથી,ત ેઆ�ય� છ.ે (૨) 
  
એ આ�મ-પદ ન ે�ણનાર ન ે 
તનેા �તઃકરણ મા ં��ુય ક� પાપ નો �પશ� થતો નથી, 
 
--�મ આકાશમા ં�મુાડો દ�ખાય પણ આકાશ ન ેવા�તિવક ર�ત ે�મુાડા નો �પશ� થતો નથી તમે.  (૩) 
  
આ સમ�ત જગત “આ�મ-�પ” છ,ેએમ �ણ ે���ું છ,ે 
તવેા મહા�મા ની સહજ-��યાઓ મા ં(સહજ કમ�મા)ં 
 
--િવિધ-િનષધે �પ બધં નો (આ કમ� થાય ક� આ કમ� ના થાય તવેો) અમલ કોણ કરાવી શક� ?   (૪) 
  
��ા થી માડં� �ણૃ (તરણા) �ધુીની  અન ે 
ચાર� �કારની �વ�િત ઓમા ં(�ડજ,�વદેજ..વગરે�મા)ં 
 
--મા� �ાની જ ઈ�છા ન ેઅિન�છા ન ે�રૂ હટાવવામા ંસમથ� છ.ે (૫) 
  
આ જગત મા ંકોઈક જ પોતાના “આ�મા” ન ેઅન ે 
“પરમા�મા” ન ેએક�પ (અ�તૈ) �ણ ેછ,ે(અ�ભુવ ેછ)ે, 
 
--અન ેએ � �ણ ેછ,ેતને ેજ � આચરણ મા ં�કૂ� છ ેતને ેકશથેી પણ ભય આવતો નથી. (૬) 
 
 
 
  
�કરણ-૪-સમા�ત  
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�કરણ-૫ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ-ેક�- 
 
તારો કશાની ય સાથ ે“સગં” નથી, 
 
--�ું ��ુ (આ�મા) છ,ેતો પછ� �ું શાનો �યાગ કરવાની ઈ�છા રાખ ેછ ે? 
--આ �માણ ે“દ�હા�ભમાન” નો નાશ કર� “�વ-�પ” મા ંલીન થઇ �. (૧) 
 
  
સ��ુ મા ં�મ (ફ�ણ થી) પાણી નો પરપોટો ઉદય પામ ેછ ે(પદેા થાય છ)ે તમે, 
 
--તારામાથંી (તારા આ�મામાથંી) િવ� (જગત) ઉદય પામ ેછ ે(પદેા થાય છ)ે –એ �માણ,ે 
--આ�મા ન ે“એકમા�” �ણી “�વ-�પ” મા ંલીન થઇ �.     (૨) 
 
  
અ�ય�ત માથંી �ય�ત બન�ેું જગત, ��ય� હોવા છતા,ંઅવા�તિવક (િમ�યા) હોઈ, 
 
--ત ેજગત દોરડામા ંદ�ખાતા સપ� ની �મ તારા િનમ�લ આ�મા મા ંછ ેજ ન�હ, 
--આથી �ું (જગત ના િવચારો છોડ� ન)ે “�વ-�પ” મા ંલીન થઇ �.  (૩) 
 
  
�ખુ-�ુઃખ ન ેસરખા ંગણી,આશા-િનરાશા ન ેસમાન ગણી,તમેજ 
 
--�વન અન ેમરણ ન ેપણ સરખા ંગણી ન,ે 
--�ણૂ�તા ન ે�ા�ત કર� ન,ે �ું “�વ-�પ” મા ંલીન થઇ �. (૪) 
 
 
  
  
�કરણ-૫-સમા�ત  
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�કરણ-૬ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ-ેક�- 
 
“�ું” (અહ-ંઆ�મા) આકાશની �મ “અનતં” �.ંઅન ે 
જગત ઘડાની �મ ��િૃતજ�ય છ.ેઆ સ�ય “�ાન” છ.ે 
 
--તો પછ� આ જગત-વગરે� નો �યાગ પણ થઇ શકતો નથી, 
--ક� ત ેજગત ન ે�હણ પણ નથી કર� શકા�ું, 
--વળ� ત ેજગત નો લય પણ સભંિવત નથી. (૧) 
 
  
“�ું” (અહ-ંઆ�મા) મહાસાગર �વો �,ંઅન ે 
આ જગત (�પચં) તરગં �વો છ,ેઆ સ�ય “�ાન” છ,ે 
 
--તો પછ� આ જગત-વગરે� નો �યાગ,�હણ ક� લય સભંવતો નથી.   (૨) 
 
  
“�ું” (અહ-ંઆ�મા) છ�પ સમાન �,ંઅન ે 
જગત ની ક�પના “�પા સમાન” (િવવત�) છ,ેઆ સ�ય “�ાન” છ.ે 
 
--તો પછ� આ જગત-વગરે� નો �યાગ,�હણ ક� લય સભંવતો નથી. (૩) 
 
  
“�ું” (અહ-ંઆ�મા) જ સવ� �તૂોમા ં(�વોમા)ં � ંઅન ે 
સવ� �તૂો મારામા ંછ,ેઆ સ�ય “�ાન” છ.ે 
 
--તો પછ� આ જગત-વગર� નો �યાગ,�હણ ક� લય સભંવતો નથી. (૪) 
  
  
  
�કરણ-૬-સમા�ત  
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�કરણ-૭ 
  
જનક કહ� છ ેક�- 
 
“મારા-�પ” (અહ-ંઆ�મા-�પ)  મહાસાગર મા.ં 
 
--“મન-�પ” પવન વડ�,”જગત-�પ” વહાણ આમતમે ભમ ેછ ે(ડોલ ેછ)ે, 
--પર�ં ુમન ેતનેો “ઉ�ગે” (અસ�હ��તુા-અસહનશીલતા) નથી.   (૧) 
 
  
“મારા-�પ” (અહ-ંઆ�મા-�પ)  મહાસાગર મા.ં 
 
--એની મળે ેજ “જગત-�પ” તરગંો ઉઠ� ક� તરગંો શાતં થઇ �ય,પર�ં ુતનેાથી, 
--નથી “મારામા”ં (અહ-ંઆ�મામા)ં નથી ��ૃ� થવાની ક� નથી ક�ું ઓ� ંથવા�ું.   (૨) 
 
  
“મારા-�પ” (અહ-ંઆ�મા-�પ)  મહાસાગર મા.ં આ “જગત” તો “ક�પનામા�” જ છ,ે  
  
--અન ેતનેા (ત ેજગતના) આ�ય-�પ “�ું” (અહ-ંઆ�મા) તો, 
--અ�યતં “શાતં” અન ે“આકાર વગરનો” (િનરાકાર) જ �.ં     (૩) 
 
  
“આ�મા” -એ “જગત” મા ંનથી,અન ે 
ત ેઅનતં-િનરજંન ��થિત મા ંરહ�લ “આ�મા” મા ં“જગત” નથી. 
 
--આથી તનેા (ત ેજગતના) આ�ય-�પ “�ું” (અહ-ંઆ�મા) તો, 
--“આસ��ત વગરનો” “િન��હૃ” અન ે“શાતં”  �.ં (૪) 
 
  
અહો, “�ું” (અહ-ંઆ�મા) તો “ચતૈ�ય” મા� �,ંઅન ે 
“જગત” (સસંાર) ઇ���લ (માયા) ��ું છ,ે 
 
--આથી માર� માટ� �યા�ય (�યાગ કરવાનો) અન ે�ા� (�હણ કરવાનો) ની, 
--“ક�પના” પણ �ા ંથાય? અન ેક�પના ક�વી ર�ત ેથાય ?     (૫) 
 
 
 
  
�કરણ-૭-સમા�ત  
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�કરણ-૮ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ ેક�- 
 
જયાર� �ચ� (મન) કાઇં-- ઈ�છ—ેક�—શોક-- કર�, 
 
--કાઇં—છોડ�—દ�--ક� –કાઇં—�હણ—કર�, 
--કાઇં—હષ�—કર�—ક�—કોપ (��ુસ)ે –કર�, �યાર� જ “બધંન” થાય છ.ે   (૧) 
 
  
જયાર� �ચ� ઈ�છા કર� ુનથી,શોક કર� ુનથી, 
 
--છોડ� દ��ું નથી ક� �હણ કર� ુનથી, 
--હષ� નથી પામ�ું ક� કોપ નથી કર�,ુ  �યાર� જ “મો�” થાય છ.ે   (૨) 
 
  
જયાર� �ચ� કોઈ પણ ��ૃ�ટ થી (નજરથી) િવષયો મા ં“આસ�ત” થઇ �ય છ,ે 
 
--�યાર� “બધંન” થાય છ,ેઅન ે
--જયાર� �ચ� બધીય ��ૃ�ટ થી િવષયોમા ં“અનાસ�ત”  થઇ �ય �યાર� “મો�” થાય છ.ે  (૩) 
 
  
જયાર� “અહમ” (�ું શર�ર � ંત�ેું -દ�હા�ભમાન) નથી, �યાર� “મો�” છ,ે અન,ે 
 
--અહમ (દ�હા�ભમાન) છ,ે�યાર� “બધંન” છ,ે 
--એમ સહજ િવચાર�,�ું કશા�ું પણ �હણ ક� �યાગ કર ન�હ. (૪) 
 
 
  
  
�કરણ-૮-સમા�ત  
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�કરણ-૯ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ-ેક�-�તૃ (કરવા �વા)ં અન ેઅ�તૃ (ન�હ કરવા �વા) કમ�, તમેજ, 
--�ખુ-�ુઃખ �વા �દંો, કોના ંઅન ે�ાર� શાતં થયા ંછ ે? આ�ું �ણી ન ે
--આ સસંારમા ંવરૈા�યશીલ થઈન,ે�ત-કમ� વગરનો અન ે�યાગ-પરાયણ થા. (૧) 
 
  
ઉ�પિ� અન ેિવનાશ –�પ, જગતના ંલોકો ના વત�ન (લોકચ�ેટા) ના અવલોકન વડ�, 
--કોઈક જ “ધ�ય-��ુષુ” (મહા�મા) 
--�વન �વવાની,�વન ભોગવવાની,ક� �વન ના �ાન ની  “ઈ�છા”—��ય,ે 
--“વરૈા�ય” ન ેપદેા કર� ન ેશાતં બન ેછ.ે   (૨) 
 
  
આ બ�ું ��ૃય જગત (સસંાર) અિન�ય,િ�િવધ તાપ (આ�યા��મક,આિધદ�િવક,આિધભૌિતક) થી દોષ��ુત, 
--સાર વગર�ું, િન�દવા-યો�ય અન ે�યા�ય (�યાગ કરવા ��ું) છ,ે 
--એમ િન�ય કર� ન ેત ે“ધ�ય-��ુષુ” (મહા�મા) શાતં બન ેછ.ે (૩) 
 
  
�વન મા ં(સસંારમા)ં એવો કોઈ કાળ (સમય) ક� �વન ની એવી કોઈ અવ�થા નથી ક� �યા ંમ��ુય ન.ે 
--�ખુ-�ુઃખ વગરે� �વા �દંો નો સામનો કરવો પડતો ના હોય, એટલ ેજ, 
--યથા�ા�ત (� મળ� �ય ત)ે વ��ઓુમા ંવત�વાવાળો મ��ુય િસ�� (મો�) ન ેપામ ેછ.ે   (૪) 
 
  
મહિષ�ઓના,સા�ઓુના અન ેયોગીઓ ના �દુા �દુા �કારના મતો ન ેસાભંળ�, 
--વરૈા�ય ન ેપામલે કયો મ��ુય શાતં થતો નથી? (એટલ ેક� મ��ુય શાતં થાય છ)ે (૫) 
 
  
વરૈા�ય,સમ�વ અન ે��ુ�ત (યોગ વગરે�) �ારા 
--“ચતૈ�ય” ના “�વ-�પ” �ું �ાન �ા�ત કર� � પોતાન ેસસંારમાથંી તાર� છ,ે (��ુત બન ેછ)ે, 
--ત ે�ું પોત ેજ પોતાનો ��ુ નથી ? (અથવા –�ું તને ેબી� ��ુનુી જ�ર પડ� ?) (૬) 
 
  
�ું �તૂો (�વો) ના િવકારો (દ�હ,ઇ���યો વગરે� ના કાય�) ન ેયથાથ� (વા�તિવક) ર�ત,ે 
--ત ેજ �વો મા ંદ�ખ. (તમે કરવાથી ત ેિવકારો થી ઉ�વતી બધંના��ક અશાિંત,અસારતા તન ેદ�ખાશ)ે 
--(ન ેઆમ �ું કર�શ �યાર�) ત ે�ણ ેજ �ું બધંન માથંી ��ુત બની �વ-�પ મા ં��થર બનીશ. (૭) 
 
  
વાસના ઓ જ સસંાર (બધંન) છ,ે તથેી ત ેબધી વાસનાઓ નો �યાગ કર, 
--વાસનાઓના �યાગ થી,સસંારનો (બધંન નો) પણ �યાગ થઇ જશ,ેઅન,ે 
--� ��થિત (પરમપદની-��ુ�ત ની) થવી જોઈએ ત ેઆ� જ (હાલ જ) થઇ જશ.ે   (૮) 
  
�કરણ-૯-સમા�ત 
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�કરણ-૧૦ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ ેક�- 
શ�-ુ�પ કામન ેઅન ે અનથ� થી ભર�લા અથ� (ધન) ન,ે 
--તમે જ આ બનં ેના કારણ-�પ ધમ� ન ેપણ �ય� દઈ, 
--સવ�� (સવ� કમ� નો) અનાદર કર.   (૧) 
 
  
િમ�,જમીન,ધન,ઘર,�ી,��ુ,સગાસંબંધી  વગરે� ન ે,�ું, 
--ત ેબધા ં�વ�ન ક� ઇ���લ (��ુગીર�) ની �મ મા� �ણ ક� પાચં �દવસ માટ�ના ંજ છ,ેતમે જો. (૨) 
 
  
�યા ં�યા ં��ૃણા છ,ે�યા ંસસંાર (બધંન) છ,ેએમ સમજ.માટ�, 
--બળવાન વરૈા�ય નો આશરો લઇ ન ે��ૃણા વગરનો થઇ �ખુી થા.   (૩) 
 
  
��ૃણા એ બધંન �ું �વ-�પ છ,ેઅન ે��ૃણા નો નાશ એ જ મો� છ.ે 
--સસંાર ��ય ેની અનાસ��ત મા�થી જ વારવંાર આ�મા ની �ા��ત અન ે��ૃ�ત થાય છ.ે  (૪) 
 
  
�ું એક ��ુ અન ેચતેન (આ�મા) છ ેઅન ેજગત જડ અન ેઅસ� ્છ,ે 
--� અિવ�ા (અ�ાન) કર�ન ેકહ�વાય છ ેત ેપણ કાઇં નથી (અસ� ્છ)ે તો પછ�, 
--કાઇં �ણવાની (ક� બનવાની) ઈ�છા તન ેક�મ હોઈ શક� ?      (૫) 
 
  
રા�ય,��ુો,પ�નીઓ,શર�રો અન ે�ખુો મા ં�ું આસ�ત હતો, 
--છતા ંપણ જ�મો-જ�મ મા ંત ેબધા ંનાશ પામી ગયા.ં     (૬) 
 
  
અથ�,કામ અન ે��ુતૃ કમ� પણ હવ ેબસ થયા,ં આ બધા ંથી પણ, 
--સસંાર-�પ વનમા ં(તા�ું) મન શાતં થ�ું ન�હ.        (૭) 
 
  
ક�ટલાય ેજ�મો મા ંત� શર�ર ,મન અન ેવાચા વડ�,પ�ર�મ આપવાવાળા ં
--�ુઃખ દાયક કમ� કયા� છ,ેતો હવ ેતો શાતં થા!!!     (૮) 
 
  
 
�કરણ-૧૦-સમા�ત 
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�કરણ-૧૧ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ ેક�- 
“ભાવ અન ેઅભાવ �પ (ઉ�પિ� અન ેનાશ �પ-��ૃ�ટનો) િવકાર �વભાવ થી જ (માયાથી જ) થાય છ”ે 
--એમ �ણ ેિન�ય કય� છ,ેતવેો, 
--“િનિવ�કાર” અન ે“કલશે (અશાિંત) વગરનો “ મ��ુય સહ�લાઈથી જ શાતં બન ેછ.ે   (૧) 
  
“સવ� જગત�ું િનમા�ણ કરનાર ઈ�ર જ છ,ેબીજો કોઈ નથી” એમ �ણ ેિન�ય કય� છ,ે 
--અન ે�ની બધી “આશા” ઓ પોતાના �તઃકરણ મા ંથી નાશ પામી છ,ે 
--તવેો મ��ુય કશ ે“આસ�ત”  થતો નથી.   (૨) 
  
“સમય ે(સમય પર) આવતી,આપિ�(�ુઃખ) અન ેસપંિ� (ધન) દ�વ (�ાર�ધ) થી જ આવ ેછ”ે 
--એમ �ણ ેિન�ય કય� છ,ે તવેો “સતંોષી” અન ે“શાતં ઇ��ીયોવાળો” મ��ુય, 
--કશાની “ઈ�છા” કરતો નથી, તમે જ કશાનો “શોક” કરતો નથી. (૩) 
  
“�ખુ-�ુઃખ અન ેજ�મ-��ૃ�,ુ દ�વ (�ાર�ધ) થી જ આવ ેછ”ે એમ �ણ ેિન�ય કય� છ,ે 
--અન ેમા� “સા�યન”ે (ઈ�રન)ે જ જોનારો, (મા� ઈ�ર માટ�ના જ કમ� કરનારો) મ��ુય, 
--અનાયાસ ેઆવી પડતા ંકમ� કરતો હોવા ંછતા ંકમ� થી લપેાતો નથી.   (૪) 
  
“આ સસંારમા ંબી� કોઈ ર�ત ેન�હ પણ મા� “�ચ�તા” થી જ �ુઃખ ઉ�ું થાય છ”ે 
--એમ �ણ ેિન�ય કય� છ,ે તવેો “�ચ�તા વગરનો” અન ે
--સવ�� “��હૃા વગરનો” (અનાસ�ત) મ��ુય �ખુી ન ેશાતં બન ેછ.ે (૫) 
  
“�ું દ�હ નથી,દ�હ મારો નથી,પણ �ું તો ક�વળ બોધ-�પ (�ાન-�પ-આ�મા-�પ) �”ં 
--એવો �ણ ેિન�ય કય� છ,ે તવેો “મો�” ન ે�ા�ત થયલેો મ��ુય, 
--કર�લા ંક� ના કર�લા ં“કમ�” ન ેસભંાળતો નથી (યાદ કરતો નથી) (૬) 
  
“��ા થી માડં� �ણૃ (તરણા) �ધુી સવ� મા ં“�ું” (આ�મા) જ ર�ો �”ં 
--એવો �ણ ેિન�ય કય� છ,ેતવેો મ��ુય,”સકં�પ વગરનો” “પિવ�” અન ે“શાતં” બન ેછ,ેઅન,ે 
--તનેા માટ� જગત મા ંક�ું �ા�ત (મળેવવા�ું) ક� અ�ા�ત (ખોવા�ું) રહ��ું નથી.   (૭) 
“આ અનકે આ�ય� વા� ં(ચમ�કાર ��ું) જગત કાઈં જ નથી (છ ેજ ન�હ)” 
--એવો �ણ ેિન�ય કય� છ,ેતવેો “વાસના વગરનો” અન ે“ચતૈ�ય �પ” મ��ુય, 
--સસંાર �ણ ેછ ેજ ન�હ (સસંાર િમ�યા છ)ે એમ સમ� ન ે“શાતં” બન ેછ.ે  (૮) 
  
  
�કરણ-૧૧-સમા�ત 
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�કરણ-૧૨ 
  
જનક કહ� છ ેક�- 
પહ�લા ંશાર��રક (કાિયક) કમ� નો,પછ� વાણી ના કમ� નો (વા�ચક) અન ેતનેા પછ�, 
--માનિસક કમ� નો �યાગ કર�, હવ ે�ું ��થત (��થર) �.ં (૧) 
  
શ�દ વગરે� િવષયો મા ંઆસ��ત ના અભાવ થી (િવષયો ��ય ેઅનાસ�ત) અન,ે 
--આ�મા તો અ��ૃય (જોઈ ના શકાય તવેો) હોવાથી, 
--કદ�ક “િવ�પે” તો “એકા�” �દય વાળ� ��થિત મા ં��થત (��થર) �.ં (૨) 
  
“િવ�પે” દશામા ંરહ�લા ન ેમાટ� સ�યક અ�યાસ કર� “ સમાિધ” �ધુી પહ�ચવાનો િનયમ છ,ે 
--અન ે“સમાિધ” દશા મા ંરહ�નારા માટ� પણ ઉ�ટા િનયમ- �યવહારો છ,ેત ેિનયમો જોઈ ન,ે 
--(�ું  તો) આ�માનદંમા ં(િન�નદંમા)ં  ��થત (��થર) �.ં (૩) 
  
�યા�ય (�યાગવા�ું) અન ે�ા� (�હણ કરવા�ું) –હવ ેર�ું નથી, 
--તથેી  “હષ�” અન ે“શોક” ના અભાવ વાળ� ��થિત મા ં��થત (��થર) �.ં (૪) 
  
આ�મ મા ંરહ��ું ક� આ�મ થી પર થ�ું, �યાન કર�ું ક� �યાન ના કર�ું, મન ન ેમાન�ું ક� ના માન�ું, 
--વગરે� વાતો મા ંમા� “�ું” જ િવક�પ (માર� મર� અ�સુાર) આ�ું, એમ ��થત (��થર) �.ં  (૫) 
  
�મ કમ� કરવા ંએ અ�ાન �ું કાય� છ,ેતમે કમ� ના કરવા ંત ેપણ અ�ાન �ું કાય� છ,ે 
--આ “ત�વ” ન ે�ણી લઇ “�ું” ��થત (��થર) � ં     (૬) 
  
અ�ચ��ય (��) �ું �ચ�તન કરનારો પણ “�ચ�તન-�પ” થાય છ,ે એ સમ� ન,ે 
--ત ે“અ�ચ��ય” (��) �ું �ચ�તન છોડ� ન ે��થત (��થર) �.ં (૭) 
  
�ણ ેઆ �માણ ે��થરતા ની ��થિત કર� છ,ેત ે�તૃ��ૃય થયા છ,ે અન ે
--�નો આવી ��થરતા નો “�વ-ભાવ” બ�યો છ ેત ેપણ �તૃ��ૃય જ છ.ે (૮) 
 
  
�કરણ-૧૨-સમા�ત 
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�કરણ-૧૩ 
 
 
  
“કાઇં પણ ના હોવાની “ (��ૂયતા)  ��થિત થી ઉ�પ� થતી માનિસક �વ�થતા, 
--કૌપીન ધારણ કરવાથી (ક� મા�,ભગવા ંપહ�રવાથી) પણ અ�ા�ય છ,ે 
--�યાગ અન ે�હણ એ બનં ેના િવચાર છોડ� દઈ ન ે�ું �ખુ�વૂ�ક ��થત �.ં   (૧) 
  
કશામા ં�ાકં શર�ર �ું �ુઃખ,કશામા ં�ભ �ું �ુઃખ,તો કશામા ં�ાકં વળ� મન �ું �ુઃખ,એટલ,ે 
--આ બ�ું છોડ�ન ે�ું મા� આ�મ�ા��ત ના ��ુષુાથ� મા ં�ખુ�વૂ�ક ��થત �.ં (૨) 
  
“કોઈ પણ કમ� કર� શકા�ું જ નથી (કરા�ું જ નથી)” એમ “ત�વ-��ૃ�ટ” થી િવચાર�ન,ે 
--� વખત ે� કમ� સહજ આવી પડ� ત ેકર� ન ે�ું �ખુ�વૂ�ક ��થત �.ં (૩) 
  
કમ�-�પ અન ેન�ૈક�ય�-�પ (અકમ�) બધંન ના �યાલો દ�હા�ભમાન વાળા યોગી ન ેજ લાગ ેછ,ેપર�ં,ુ 
--મન ેતો દ�હ –વગરે� ના સયંોગ અન ેિવયોગ નો અભાવ હોઈ,�ું �ખુ�વૂ�ક ��થત �.ં   (૪) 
  
બસેવાથી,ચાલવાથી ક� �ઈૂ જવાથી, મન ેકોઈ લાભ ક� હાિન થતી નથી, આથી, 
બસેવા,ચાલવા અન ે�વુા છતા ં–�ું �ખુ�વૂ�ક ��થત �.ં      (૫) 
  
ક�ું પણ કયા� વગર �ઈૂ ર�ું તો મન ેકોઈ હાિન નથી,અન ેય�ન ક�ું તો મન ેકોઈ િસ�� �ા�ત થતી નથી, 
--આથી “લાભ” અન ે“હાિન” એ બનં ેન ે�ય� દઈ,�ું �ખુ�વૂ�ક ��થત �.ં (૬) 
  
જગતની વ��ઓુમા ંરહ�લા �ખુ-�ુઃખ અન ેઅિનિ�તપણા ન ેવારવંાર જોઈ ન,ે 
--ત ે�ભુ અન ેઅ�ભુ નો પ�ર�યાગ કર� �ું �ખુ�વૂ�ક ��થત �.ં (૭) 
  
  
�કરણ-૧૩-સમા�ત  
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�કરણ-૧૪ 
  
� ��િૃત-�વભાવવત, ��ૂય-�ચ� (�ચ��િૃ� િવહ�ન) છ,ે તવેો મ��ુય. 
--�માદ (મ�) ન ેખાતર જ જગતની વ��ઓુ ની ભાવના કરતો હોય ત�ેું લાગ,ેઅન,ે 
--ભલ ેત ે�ગતા �વો લાગતો હોય છતા ંત,ે (�ાન િન��ામા)ં �ઘતો જ હોવાથી,(��ૂય-�ચ� હોવાથી) 
--ત�ેું સસંાર�પી બધંન �ીણ થય�ેું છ.ે (૧) 
  
જયાર� માર� કામના (��હૃા) ન�ટ થઇ ગઈ છ,ે�યાર�, 
--મારા માટ� ધન �ું? િમ�ો �ું ? િવષયો �પી ચોર �ું ? 
--શા� �ું ? ક� િવ�ાન �ું ?        (૨) 
  
સા�ી-��ુષુ “આ�મા” અન ેઈ�ર (પરમા�મા) તમેજ નરૈા�ય (આશા વગરના) અન ેબધંન-મો�, 
--આ બધા શ�દો �ું મન ે�ાન થ�ું છ,ે (આ સવ� નો �ું �ાતા �)ં 
--એટલ ે��ુ�ત ન ેમાટ� મન ેહવ ે�ચ�તા નથી.   (૩) 
  
� ��ુષુ �ું �તઃકરણ સકં�પ-િવક�પ વગર�ું છ,ે (�ના �તઃકરણ મા ંિવષય-વાસનાઓ નથી), અન ે, 
--ભલ ેત ેબહાર થી �વછદં-પણ ે(�વ�ેછા-�વૂ�ક) િવચરતો (ફરતો) હોય,તમે છતા ંત ે�ાની છ.ે 
--આવા �ાની ��ુષુ ન ે�ાની ��ુષુ જ �ણી શક� છ,ેઅ�ાની ��ુષુ ન�હ. (૪) 
  
  
  
�કરણ-૧૪-સમા�ત  
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�કરણ-૧૫ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ-ેક�- 
એક સ�વ-��ુ�-વાળો ��ુષુ મા� થોડા ઉપદ�શ થી જ �તૃાથ� (ધ�ય) થઇ �ય છ,ે જયાર�, 
--અસ� ્��ુ� વાળો બીજો �વનપય�ત �જ�ા� ુહોવા છતા ંમોહ ન ેપામ ેછ.ે   (૧) 
  
િવષયોમા ંથી રસ જતો રહ�વો (વરૈા�ય)–એ જ-મો� છ,ે 
--િવષયોમા ંરસ હોવો-એ જ –બધંન છ,ે 
--�ૂંકમા ંઆ આટ�ું જ મા� “�ાન-િવ�ાન” છ,ેત ેસમ� તાર� ઈ�છામા ંઆવ ેતમે કર.   (૨) 
  
આ ત�વ�ાન અ�યતં બોલવાવાળા,��િૃ� મય,મહા�ાની પ�ંડત ��ુષુ ન ે
--�ૂંગો,��િૃ�  વગરનો(જડ), અન ેજગતન ેત ેબહાર થી આળ� ુદ�ખાય તવેો કર� નાખ ેછ,ે 
--આથી જગતના ભોગા�ભલાષી (ભોગો ની ઈ�છાવાળા) મ��ુયો વડ� ત ેત�વ�ાન �ય�ય�ેું છ.ે (૩) 
  
�ું દ�હ નથી ક� દ�હ તારો નથી,�ું ભો�તા (ભોગવનાર) નથી કતા� (કમ� નો કરનાર)  નથી, 
--�ું ��ુ ચતૈ�ય-�પ (આ�મા-�પ) અન ેસા�ી-�પ છ,ેએટલ ે(અન ેતન ેકોઈ ઈ�છા પણ નથી) 
--કોઈ પણ �તની ઈ�છા રા�યા વગર �ખુ�વૂ�ક િવચર. (�ખુી થા) (૪) 
  
રાગ અન ે�ષે (�તૈ) એ તો મન ના ધમ� છ,ે તારા (આ�માના) ન�હ, 
--અન ે(એટલ)ે મન તો તા�ું કદ� છ ેજ ન�હ,પણ �ું તો, 
--િનિવ�ક�પ (િવક�પ વગરનો) િનિવ�કાર,અન ેબોધ (�ાન) �વ-�પ છ,ેમાટ� �ખુ�વૂ�ક િવચર.  (૫) 
  
સવ� �તૂોમા ં(�વોમા)ં પોતાના આ�મા ન ેઅન ેપોતાના આ�મા મા ંસવ� �તૂો ન ે(�વોન)ે �ણી ન,ે 
--અહકંાર અન ેમમ�વ (મમતા-આસ��ત) વગરનો થઇ ન ે�ું �ખુી થા.   (૬) 
  
સ��ુમા ં�મ તરગંો થાય છ,ે તમે આ જગત ��ર�(બન)ે છ,ે(જગત એ સ��ુના તરગં ��ું છ)ે 
--અન ેએ જ �ું છ,ે(�ું જ એ સ��ુ અન ેએ સ��ુ�ું તરગં પણ છ-ેબનં ે�દુા નથી) 
--માટ�,હ�,ચતૈ�ય-�વ-�પ �ું સતંાપ વગરનો થા. (૭) 
  
હ� િ�ય (તાત-સૌ�ય) �ું ��ા રાખ, �ું ��ા રાખ, અન ેઅહ� (જગતમા)ં મોહ ના પામ, (કારણ ક�), 
--�ું �ાન-�વ-�પ, આ�મા (પરમા�મા) �વ-�પ છ ેઅન ે��િૃત  થી પર છ.ે   (૮) 
  
�ણુો (સ�વ-રજસ-તમસ) થી લપટાયલેો (ઢકંાયલેો) આ દ�હ, 
--�ાર�ક ��થત,તો �ાર�ક આવ ેઅન ે�ય છ,ે પણ 
--આ�મા તો નથી આવતો ક� નથી જતો, તો શા માટ� �ું તનેો શોક કર� છ ે?   (૯) 
  
ચાહ� આ શર�ર ક�પ (સમય�ું એક માપ=અબજો વષ�) ના �ત �ધુી રહ� ક� આ� જ પડ�, પણ 
--�ું ક� � ચતૈ�ય-મા�-�વ-�પ છ,ે તનેી શી ��ૃ� છ ેક� શી હાિન છ ે? (૧૦) 
  
તારા-�પી અનતં મહાસાગર મા ંજગત-�પી તરગં આપોઆપ (�વ-ભાવથી), 
--ઉદય થાય (બન)ે ક� અ�ત થાય (નાશ પામ)ે પણ તથેી, 
--તાર� ��ૃ� પણ થતી નથી ક� નાશ પણ થતો નથી.    (૧૧) 
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હ� િ�ય, �ું ચતૈ�યમા�-�વ-�પ (આ�મા) છ,ેઅન ેઆ જગત તારાથી �ભ� (��ુુ)ં નથી, તો પછ�, 
--�યા�ય (�યાગ�ું) અન ે�ા� (�હણ કર�ું) ની ક�પના, 
--કોન,ેક�વી ર�ત ેઅન ે�ાથંી હોઈ શક� ?   (૧૨) 
  
�ું “એક”, ”િનમ�ળ”,  “શાતં”, “અ�યય” (અિવનાશી), “�ચદાકાશ” (ચતૈ�ય-�પ-આકાશ) છ,ે 
--અન ેઆવા તારા મા ંજ�મ �ાથંી? કમ� કયાથંી? અન ેઅહકંાર પણ �ાથંી?(હોઈ શક� ?)   (૧૩) 
  
� � �ું �એુ છ ે�યા ં�યા ં�ું એકલો જ ભાસમાન (દ�ખાય) થાય છ,ે વ� ુ�ું ક�ું ? 
--સોનાના બા�બુધં અન ેસોનાના ઝાઝંર, �ું સોનાથી �ભ� (�દુા)ં ભાસ ે(દ�ખાય) છ ેખરા ?  (૧૪) 
  
� “આ” છ ેત ે“�ું” �,ં ક� “�ું” નથી-એવા ભદેભાવ (�તૈ) ન ેછોડ� દ�,અન,ે 
--બ�ું ય “આ�મા” (અ�તૈ) છ-ેએમ િન�ય કર�,સકં�પ વગરનો થઇ �ખુી થા. (૧૫) 
  
તારા અ�ાન થી જ આ જગત ભાસ ે(દ�ખાય) છ,ે પર�ં,ુ 
--વ��તુઃ તો (સાચમા ંતો) �ું એકલો જ (એક-અ�તૈ) છ ેઅન ેતારાથી �દુો કોઈ 
--સસંાર� (બધંન વાળો) અન ેઅસસંાર� (��ુત) છ ેજ ન�હ.      (૧૬) 
  
આ સસંાર એ �ાિંતમા� છ,ે બી�ું કઇં ન�હ,એવો િન�ય કરનાર, 
--વાસનાઓ વગરનો અન ેક�વળ ચતૈ�ય-�પ મ��ુય,જગત મા ં�ણ ેકાઇં છ ેજ ન�હ, 
--એમ સમ� ન ેશાતં બન ેછ.ે (૧૭) 
  
સસંાર-સાગર મા ંએક �ું જ છ,ેહતો, અન ેહોઈશ.તન ેબધંન પણ નથી અન ેમો� પણ નથી, 
--માટ� �ું �તૃાથ� (ધ�ય) હોઈ ,�ખુી થા.   (૧૮) 
  
હ�,ચતૈ�ય-�પ જનક,સકં�પ-િવક�પ થી તારા �ચ�ન ે(મન ન)ે �ો�ભત (�ુઃખી) ના કર,પણ, 
--મન ન ેશાતં કર�,આનદં �પ પોતાના આ�મા મા ં��થર થા.   (૧૯) 
  
�યાન (મનન) નો સવ�� �યાગ કર અન ે�દયમા ંકાઇં પણ ધાર (ધારણા) કર ન�હ, 
--�ું આ�મા હોઈ ��ુત જ છ,ેપછ� િવચારો કર�ન ે�ું કરવાનો છ ે?   (૨૦) 
 
 
  
�કરણ-૧૫-સમા�ત 
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�કરણ-૧૬ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ ેક�- 
હ� િ�ય, િવિવધ શા�ો ન ે�ું અનકેવાર કહ� અથવા સાભંળ,ેપર�ં,ુ 
--ત ેબ�ું �લૂી જવા િવના તન ેશાિંત થશ ેન�હ.    (૧) 
  
હ�,�ાન-�વ�પ, �ું ભલ,ેભોગ,કમ� ક� સમાિધ,ગમ ેત ેકર�, ક�, 
--ભલ ેન ે તા�ું મન આશાઓ વગર�ું બ��ું હોય, તમે છતા ંતા�ું મન તન ેઅ�યતં લોભાવશ.ે (૨) 
  
પ�ર�મ થી (ભોગ,કમ�,સમાિધ...વગરે�) બધાય મ��ુય �ુઃખી થાય છ,ે પર�ં ુ
--એન ે(મન ન)ે કોઈ �ણી શક�ું નથી, (� મન લોભાવ ેછ-ેત-ેમન ન ે�ણો-આ ઉપદ�શ છ)ે અન ે
--આ ઉપદ�શ થી ધ�ય (�તૃાથ�) થયલેો મ��ુય િનવા�ણ�પ પરમ �ખુ ન ેપામ ેછ.ે (૩) 
  
� ��ુષુ �ખ ની મ�ચવા-ઉઘાડવાની ��યા (��િૃ�) થી પણ ખદે પામ ેછ,ે તવેા, 
--આળ�નુા સરદારો (િન�િૃ�શીલ-ઈ�ર મા ંત�મય) ન ે�ખુ �ા�ત થાય છ,ેબી� ન ેન�હ. (૪) 
  
આ ક��ુ અન ેઆ ક��ુ ન�હ-એવા �દંો થી મન જયાર� ��ુત બન ેછ,ે�યાર� ત,ે 
--(��ુષુાથ�) ધમ�,અથ�,કામ અન ેમો� ��ય ેઉદાસીન (ઈ�છા વગર�ું) બન ેછ.ે   (૫) 
  
િવષયો નો �ષેી (�ષે કરનાર) મ��ુય િવર�ત (અનાસકત) છ,ે 
--અન ેિવષયો મા ંલો�પુ મ��ુય “રાગી” (આસ�ત) છ,ે પર�ં ુ
--આ બનં ેથી પર થયલેો �વન��ુત (��ુત થયલેો) મ��ુય નથી િવર�ત ક� નથી રાગી.   (૬) 
  
�યા ં�ધુી ��હૃા (��ૃણા-મમતા) �વતી હોય, અન ેઅિવવકે ની ��થિત હોય, તો તવેી ��થિત, 
--એટલ ેક�- �યાગ અન ે�હણ ની ભાવના એ સસંાર �પી ��ૃ નો ��રુ છ.ે   (૭) 
  
��િૃ� માથંી આસ��ત જ�મ ેછ,ે અન ેિન�િૃ� માથંી �ષે (િવષયો નો �ષે) જ�મ ેછ.ે 
--આથી ��ુ�માન અન ે�દં વગરનો ��ુષુ “� છ ેત”ે પ�ર��થિત મા ં(બાળક ની �મ) ��થર રહ� છ.ે (૭) 
  
રાગી  (આશ��ત) ��ુષુ (આસ��ત થી મળલેા) �ુઃખ થી �રૂ થવાની ઈ�છા થી સસંાર ન ેછોડવા ઈ�છ ેછ,ે 
--પર�ં ુઅનાસકત ��ુષુ �ુઃખ થી ��ુત થઇ ન ેસસંાર મા ં(રહ�વા છતા)ં પણ ખદે પામતો નથી.   (૮) 
  
�ન ેમો� િવષ ેપણ આસ��ત છ,ે તમેજ દ�હમા ંપણ મમતા છ,ેઅન ે�ન ેદ�હ �ું અ�ભમાન છ,ે 
--ત ેયોગી નથી અન ે�ાની પણ નથી,પર�ં ુત ેતો ક�વળ �ુઃખ ન ેજ પામ ેછ.ે (૯) 
  
જો તારા ઉપદ�શક િશવ હોય,િવ�� ુહોય  ક� ��ા હોય, તો પણ, 
--બ�ું �લૂી ગયા િવના (બધાના-એટલકે�-બધા �ાન નો �યાગ િવના) તન ેશાિંત મળવાની નથી. (૧૦) 
  
  
�કરણ-૧૬-સમા�ત  
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�કરણ-૧૭ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ-ેક�- 
� ��ુષુ સતંોષી અન ે��ુ ઇ��ીયોવાળો છ ેઅન ેસદાય એકલો (અસગં) તથા આનદં મા ંરહ� છ,ે 
--મા� તણે ેજ �ાન�ું અન ેયોગા�યાસ �ું ફળ �ા�ત ક��ુ છ.ે     (૧) 
  
ત�વ (સ�ય) ન ે�ણનારો આ જગત મા ંકદ� ખદે ન ેપામતો નથી, ત ેવાત સાચી છ,ેક�મ ક�, 
--તનેા એકલા થી જ સમ�ત ��ાડં-મડંળ �યા�ત છ.ે(તનેા િસવાય બી�ું ક�ું છ ેજ ન�હ)   (૨) 
  
શ�લક� ના ં(એક �તની મ�રુ રસવાળ� વન�પિતના)ં પાન ખાઈ ન ેઆન�ંદત થયલેા હાથી ન,ે 
--�વી ર�ત ેલ�બડાના ંકડવા પાન આનદં (હષ�) પમાડતા ંનથી, તમે, 
--“આ�મા” રામ ��ુષુન ે કોઈ િવષયો હષ� પમાડતા નથી. (૩) 
  
� મ��ુય ભોગવાયલેા ભોગો મા ંઆસ�ત થતો નથી અન,ે 
--ના ભોગવાયલેા ભોગો ��ય ેઆકા�ંા રાખતો નથી,તવેા મ��ુય સસંારમા ં�ુલ�ભ છ.ે (૪) 
  
અહ� સસંારમા ંભોગ�ે� (ભોગો ની ઈ�છા વાળા) અન ેમો��ે� (મો� ની ઈ�છા વાળા) દ�ખાય છ,ે 
--પર�ં ુભોગ અન ેમો� –એ બનં ે��ય ેઆકા�ંા વગર ના િવરલા મહા�મા કોઈક જ છ.ે (૫) 
  
કોઈ ઉદાર મન (��ુ�) વાળા ન ેજ ��ુષુાથ� (ધમ�,અથ�,કામ,મો�) ��ય ેઅન,ે 
--�વન તથા મરણ ન ેમાટ� �યા�ય (�યાગનો) ક� �ા�ભાવ (�હણ કરવાનો) હોતો નથી.  (૬) 
  
જગત ના િવલયની (નાશની) �ન ેઈ�છા નથી ક� ત ેજગત રહ� તો પણ �ન ે�ુઃખ નથી, એવો, 
--ધ�ય (�તૃાથ�) ��ુષુ,સહજ મળતી આ�િવકા વડ� �ખુ�વૂ�ક (સતંોષમા)ં રહ� છ.ે (૭) 
  
સ�ય �ાનન ેપામલેો અન ે� �ાન ન ેપામવાથી, �ની ��ુ� (�ાનમા)ં લય પામી ગઈ છ,ે 
--તવેો �તૃાથ� (ધ�ય) ��ુષુ,ઇ���યો ના િવષયો (જોતો,સભંાળતો,�પશ�તો,�ુંઘતો,ખાતો) 
--ભોગવતો હોવા ંછતા ં(ત ેિવષયો ��ય ેઅનાસ�ત હોવાથી) �ખુ�વૂ�ક રહ� છ.ે      (૮) 
  
જયાર� સસંાર�પ સાગર �ીણ થાય (સસંાર જતો રહ�) �યાર� ��ૃ�ટ ��ૂય બન ેછ,ે 
--સવ� ��યાઓ (કમ�) િનરથ�ક બન ેછ,ેઇ���યો ��ુધ બન ેછ,ે અન ે
--નથી આસ��ત રહ�તી ક� નથી િવર��ત રહ�તી.      (૯) 
  
અહો,મનથી ��ુત થયલેા ની ક�વી ઉ���ૃટ દશા છ ે!! ક�,�, 
--નથી �ગતો,નથી �તૂો,નથી �ખ બધં કરતો ક� નથી �ખો ખોલતો.   (૧૦) 
  
બધી વાસનાઓથી ��ુત બનલેો,�ાની ��ુત ��ુષુ, સવ� ઠ�કાણ ે�વ�થ (શાતં) દ�ખાય છ,ે 
--સવ�� િનમ�ળ �તઃકરણ વાળો રહ� છ ેઅન ેસવ�� શોભ ેછ.ે (૧૧) 
  
ઇ�છાઓ અન ેઅિન�છાઓ (ન ેરાગ-�ષે) થી ��ુત એ મહા�મા,ભલ,ે 
--જોતો,�પશ�તો,�ુંઘતો,ખાતો,�હણ કરતો,બોલતો ક� ચાલતો હોય છતા ં��ુત જ છ.ે   (૧૨) 
  
ત ેનથી કોઈની િન�દા કરતો, ક� નથી કોઈની ��િુત (વખાણ) કરતો , 
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--નથી �શુ થતો ક� નથી ના�શુ (�ોિધત) થતો, 
--નથી કોઈન ેઆપતો ક� નથી કોઈની પાસથેી લતેો, અન ેસવ�� રસ વગરનો થઈન ેરહ� છ.ે  (૧૩) 
  
�ીિત��ુત (�ુંદર) �ી  �ની પાસ ેઆવ ેક�,��ૃ� ુપાસ ેઆવ,ે પણ તને ેજોઈન ે� મહા�મા �ું મન, 
--િવહવળ થ�ું નથી,પણ �વ�થ રહ� છ,ેત ે��ુત જ છ.ે     (૧૪) 
  
આવા,બધયે સમદશ�,ધીરજવાન ��ુષુન,ે �ખુમા ંક� �ુઃખમા,ં�ીમા ંક� ��ુષુમા,ં 
--સપંિ� મા ંક� િવપિ�મા ંકશો જ ફરક હોતો નથી.       (૧૫) 
  
�નો (�ના મનમા)ં સસંાર નાશ પા�યો છ-ેતવેા મ��ુયમા,ં 
--નથી �હ�સા ક� નથી ક�ણુા,નથી ઉ�તાઈ ક� નથી ન�તા,નથી આ�ય� ક� નથી �ોભ   (૧૬) 
  
��ુત ��ુષુ,  નથી િવષયોમા ંઆસ�ત થતો ક� નથી િવષયો ન ેિધ�ારતો, પણ 
--સદા અનાસ�ત થઇ �ા�ત અન ેઅ�ા�ત વ��ઓુ નો ઉપભોગ કર� છ.ે (૧૭) 
  
��ું મન નાશ પા��ું છ,ેત ેસમાધાન ક� અસમાધાન, �હત ક� અ�હત,વગરે� ની 
--ક�પના ન ેપણ �ણતો નથી,પર�ં,ુત ેક�વળ ક�વ�ય (મો�)મા ં જ ��થર રહ� છ.ે   (૧૮) 
  
મમતા વગરનો,અહતંા (અ�ભમાન) વગરનો,અન ેજગતમા ંકાઈંજ નથી (જગત િમ�યા) એવા, 
--િન�ય વાળો,અન ે�દરથી �ની બધી આશાઓ લય (નાશ) પામી ગઈ છ,ે 
--તવેો મ��ુય કમ� કર� છતા ંત ેકમ� થી (કમ� ના બધંનથી) લપેાતો નથી. (૧૯) 
  
��ું મન �ીણ બ��ું છ,ે અન ે� મન ના �કાશ-�ધકાર,�વ�ન અન ેજડતા (��ુ�ુ�ત) થી 
--ર�હત છ ે(વગરનો છ)ે, ત ેકોઈ અવણ�નીય  દશા ન ે�ા�ત થાય છ.ે (૨૦) 
 
 
 
 
 
  
�કરણ-૧૭-સમા�ત  
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�કરણ-૧૮ 
  
અ�ટાવ� કહ� છ ેક�- 
� બોધ (તજે �પી-�ાન) ના ઉદય થી,જગત એક �મ ક� �વ�ન ��ું થઇ �ય છ,ે 
--ત ેએક મા� શાતં અન ેઆનદં�પ-તજે (પરમા�મા) ન ેનમ�કાર હો(૧) 
  
સવ� ધન કમાઈ ન ેમ��ુય ��ુકળ ભોગો �ા�ત કર� છ,ે 
--પર�ં ુત ેબધાના પ�ર�યાગ વગર ત ે�ખુી થતો જ નથી.    (૨) 
  
“કમ�-જ�ય �ુઃખ (કમ� થી પદેા થતા ં�ુઃખો) –�પી”   “�યૂ�ની જવાળાઓથી”  ��ું મન ભ�મ થ�ું છ,ે 
--તણે ે“શાિંત-�પી”  “અ�તૃધારા” ની ��ૃ�ટ (વરસાદ) વગર “�ખુ” �ાથંી મળ ે?   (૩) 
  
આ સસંાર “ભાવના-મા�” (સકં�પ-મા�) છ,ે અન ે“પરમાથ�-��ૃ�ટ” થી ત ેકઈં જ નથી,(િમ�યા છ)ે 
--કારણક� ભાવ-�પ (સકં�પ-�પ=જગત) અન ેઅભાવ-�પ (િવક�પ-�પ=�લય) પદાથ� મા ં
--��થર થયલેા એવા “�વ-ભાવ” નો કોઈ અભાવ (િવક�પ) હોતો નથી. (૪) 
  
આ�મા �ું “�વ-�પ” �રૂ નથી ક� સમીપ (ન�ક) મા ંનથી,(આ�મા તો સવ�-�યાપક છ)ે- 
--ત ે(આ�મા) સકં�પ-ર�હત,�ય�ન-ર�હત,િવકાર-ર�હત,�ુઃખ-ર�હત અન ે��ુ છ,ે 
--ત ે(આ�મા) તો હમંશે ન ેમાટ� �ા�ત છ.ે(ન�ધ- ર�હત=વગરનો) (૫) 
  
“મોહ”ના િન��ૃ (નાશ) થવાથી, થતા પોતાના “�વ-�પ” (આ�મા) ના �હણ-મા� થી, 
--��ુષુ “શોક-ર�હત” થાય છ,ે અન ે
--આવો આવરણહ�ન (માયા િવહ�ન-અનાસકત) ��ુષુ, શોભાયમાન (ધ�ય) થાય છ.ે   (૬) 
  
“આ બ�ું જગત ક�પના મા� છ,ેઅન ેઆ�મા ��ુત અન ેિન�ય છ”ે 
--એમ ��યા પછ� ધીર (�ાની-પ�ંડત) ��ુષુ,�ું બાળક ના �વી ચ�ેટા કર� ?   (૭) 
  
“આ�મા” એ “��” (પરમા�મા) છ,ેઅન ેભાવ-અભાવ (જગત અન ે�લય) ક�પના-મા� છ,ે 
--એવો િન�ય કયા� પછ� તવેા િન�કામ ��ુષુ,માટ�,પછ�, 
--�ણવા�ું �ું? બોલવા�ું �ું? ક� કરવા�ું �ું ? (બાક� રહ� છ?ે) (૮) 
આ બ�ું “આ�મા” જ છ,ે એવો િન�ય કયા� પછ�, શાતં બનલેા (�વ���ુત) યોગી ની, 
--“આ �ું �,ંઅન ેઆ � ુનથી” એવી ક�પનાઓ ન�ટ થઇ �ય છ.ે (૯) 
  
શાતં બનલેા યોગી (�વ���ુત) ન,ે નથી િવ�પે ક� નથી એકા�તા, 
--નથી �ાન ક� નથી �ઢૂતા (અ�ાન) , નથી �ખુ ક� નથી �ુઃખ. (૧૦) 
  
િનિવ�ક�પ (િવક�પ વગરના=�વ���ુત) બનલેા,�વ-ભાવ વાળા યોગી ન,ે 
--�વ-રા�ય મા ં(પોતાન ે�વગ� �ું રા�ય મળ ેતો તમેા)ં ક� �ભ�ા�િૃ�મા,ં 
--લાભમા ંક� હાિનમા,ંલોકોમા ંરહ� ક� જગંલમા ંરહ�,--કઈં જ ફ�ર હોતો નથી.   (૧૧) 
  
�દંો (�ખુ-�ુઃખ વગરે�) થી ��ુત બનલેા, યોગીન,ે કામ શો? અન ેઅથ� શો? 
--અન ે“આ ક��ુ અન ેઆ ક��ુ ન�હ” એવો િવવકે શો? (૧૨) 
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�વ���ુત બનલેા આવા યોગી ન ેમાટ� ક�ું કત��ય છ ેજ ન�હ, વળ�, 
--તનેા �તરમા ંકોઈ આસ��ત ન�હ હોવાન ેકારણ ેત ે
--જગતમા ંયથા�ા�ત (� મળ� �ય તમેા ંઆનદં માની) �વન �વ ેછ.ે  (૧૩) 
  
સવ� સકં�પો ના �ત ન ેપામલેા, યોગી ન,ેમાટ�, મોહ �ું ? ક� જગત �ું ? 
--�યાન �ું ? ક� ��ુ�ત �ું ? (૧૪) 
  
� આ જગતન ે�એુ છ,ે ત ેએમ કહ� શકતો નથી,ક� “જગત નથી” (કારણ તનેામા ંવાસનાઓ છ)ે, 
--પર�ં ુ�નામા ંવાસનાઓ રહ� નથી તવેો ��ુષુ જગત ન ેજોતો હોવા છતા ંજોતો નથી (૧૫) 
  
� ��ુષુ ે��ેઠ “��” જો�ું છ,ેતવેો ��ુષુ “�ું �� �”ં એ�ું �ચ�તન પણ કર� છ,ેપણ, 
--� બી�ું ક�ું જોતો જ નથી એવો (મા� આ�મા ન ેજ જોતો હોય) ��ુષુ શા�ું �ચ�તન કર� ?  (૧૬) 
  
� ��ુષુ પોતાનામા ંિવ�પેો �એુ ત ેભલ ેતનેો િનરોધ (�યાન,સમાિધ વગરે�) કર�, 
--પણ �ન ેકોઈ િવ�પેો નથી ત ેસા�ય ના અભાવ થી (કાઇં સાધવા�ું રહ��ું ના હોવાથી) �ું કર� ?  (૧૭) 
  
લોકો સાથ ેરહ�તો અન ેલોકો ની �મ વત�તો હોવા ંછતા ંલોકો થી �દુો એવો ધીર (�ાની) ��ુષુ, 
--નથી પોતાની સમાિધન ેજોતો,નથી િવ�પે ન ેજોતો ક� નથી કોઈ બધંન ન ેજોતો. (૧૮) 
  
� ��ુષુ ��ૃત છ,ેભાવ-અભાવ (સકં�પ-િવક�પ) અન ેવાસના વગરનો છ,ેત,ે 
--લોકો ની નજર� કમ� (��યાઓ) કરતો હોવા છતા ંકાઇં કરતો નથી.  (૧૯) 
  
� વખત ે� કરવા�ું આવી પડ� ત ેકર� ન ેઆનદં થી રહ�તા, 
--�ાની ન ે��િૃ� ક� િન�િૃ� મા ંકોઈ જ �ુરા�હ હોતો નથી. (૨૦) 
  
વાસનાર�હત,કોઈના પર આધાર ન�હ રાખનારો,�વ�છદં અન ેબધંન માથંી ��ુત થયલેો મ��ુય, 
--“સસંાર-�પી” પવન થી ��ેરત બની, (પવનથી �કૂા ંપાદંડા ં�મ અહ� તહ� �ય છ,ેતવેી) 
--�કૂા ંપાદંડા ંની �વી ચ�ેટા (વત�ન) કર� છ.ે    (૨૧) 
  
અસસંાર� (�ાની) ન ેકશ ેપણ નથી હષ� ક� નથી શોક, 
--શીતળ (શાતં) મનવાળો ત ેહમંશે દ�હ ર�હત (દ�હ ના હોય તવેા) ની �મ શોભ ેછ,ે  (૨૨) 
  
શાતં અન ે��ુ આ�મા વાળા અન ેઆ�મા મા ંજ ��થર બનલેા ધીર(�ાની) ��ુષુ ન,ે 
--નથી ક�ું �યજવાની ઈ�છા ક� નથી ક�ું મળેવવાની ઈ�છા (આશા) (૨૩) 
  
“�વ-ભાવ” થી જ “��ૂય �ચ�વાળા” અન ેસહજ કમ� કરતા ધીર (�ાની) ��ુષુ ન,ે 
--સામા�ય મ��ુય ની �મ માન ક� અપમાન લાગતા ંનથી.       (૨૪) 
  
“આ કમ� મારા દ�હ વડ� થ�ું છ,ેન�હ ક� મારા આ�મા વડ�” એમ � સતત �ચ�તન કર� છ,ે 
--તવેો ��ુષુ કમ� કરતો હોવા છતા ંકાઈંજ (કમ�) કરતો નથી. (૨૫) 
  
સામા�ય મ��ુય ની �મ ત ે(�ાની) કમ� કર� છ,ેપણ તમે છતા,ં ત ેનાદાન (�ખૂ�) હોતો નથી, 
--કમ� મા ંઆસ��ત ન�હ હોવાથી ત ે�વ���ુત ��ુષુ સસંારમા ંશોભ ેછ.ે   (૨૬) 
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અનકે �કારના િવચારો કર�ન ે�ત ેથાક� ગયલેો,અન ેતથેી જ શાતં થયલેો,ધીર(�ાની) ��ુષુ, 
--નથી ક�પનાઓ કરતો,નથી �ણતો,નથી સાભંળતો ક� નથી જોતો. (૨૭) 
  
આવો �ાની ��ુષુ સમાિધના પણ અભાવ ન ેલીધ ે��ુ�ુ ુ(મો�ની ઈ�છા રાખનાર) નથી, 
--(તનેાથી િવ��ુ) કોઈ પણ િવ�પે ના અભાવ થી બ� (બધંન વાળો) પણ નથી, 
--પર�ં ુિન�ય કર� ન ેઆ બધાન ેક�પનામય જોતો,ત ે”��”-�પ ેજ રહ� છ.ે (૨૮) 
  
�નામા ંઅહકંાર છ ેત ેકાઇં ના કર� તો પણ કમ� કર� જ છ,ે 
--જયાર� અહકંાર વગરના ધીર ��ુષુન ેમાટ� તો “કાઇં ના કર��ું ક� કર��ું “ (કમ�) છ ેજ ન�હ.  (૨૯) 
એવા �વ���ુત �ું �ચ� (��મુય-મન) ક� � �કાશમય છ,ેતમેા ં�તૈ નથી તથેી ઉ�ગે નથી, 
--નથી કોઈ સકં�પ-િવક�પ તથેી �ુિનયા તરફ િનરાશ ��ૃ�ટ છ.ે 
--નથી કોઈ અ�ાન ક� �થી નથી કોઈ સદં�હ.      (૩૦) 
  
ધીર ��ુષુ�ું �ચ� (ઈ�રમા ંત�મય-મન)  �યાન કરવાન ેક� કોઈ ��યા કરવા ���ૃ થ�ું નથી, 
--પર�ં ુકાઇં પણ િનિમ� ના હોવા છતા ંયથા�ા�ત �યાન અન ે��યા કર� પણ છ.ે (૩૧) 
  
“સ�ય-ત�વ” ન ેસાભંળ�ન ેજડ મ��ુય �ઢૂ (અ�ાની) બન ેછ ેઅન ેસકંોચ (ગભરાટ) �ા�ત કર� છ,ે 
--તવેી જ ર�ત ેકોઈ �ાની ની દશા ,એ અ�ાની ની �મ જ 
--બા���ૃ�ટ  થી �ઢૂતા �વી જ દ�ખાય છ.ે(બા���ૃ�ટ થી �ાની �ું �ઢૂના ��ું વત�ન લાગ ેછ.ે)  (૩૨) 
  
�ઢૂ (અ�ાની) મ��ુયો એકા�તા અથવા �ચ�-િનરોધ નો વારવંાર અ�યાસ કર� છ,ે પર�ં,ુ 
--�ાનીઓ તો આ�મપદ મા ં“�તૂલેા ની �મ” ��થર બનલેા હોઈ ન,ે 
--ક�ું પણ (એકા�તા-ક� �ચ�િનરોધ- વગરે�) કરવાપ�ું જોતા જ નથી.            (૩૩) 
  
�ય�ન ના કરવાથી અથવા �ય�ન વડ�,પણ �ઢૂ (અ�ાની) મ��ુય �ખુ પામતો નથી,�યાર�, 
--મા� ત�વ નો િન�ય થતા ંજ ધીર (�ાની) મ��ુય �ખુી બન ેછ.ે (૩૪) 
  
ત ે��ુ,િ�ય,�ણૂ�,�પચંર�હત,�ુઃખ ર�હત, ચતૈ�ય આ�મા ��ુષુ ન ે, 
--સસંાર મા ંરહ�લા અ�યાસી (�ઢૂ-અ�ાની) લોકો પણ �ણતા નથી (�ણી શકતા નથી)   (૩૫) 
  
�ઢૂ (અ�ાની) ��ુષુ અ�યાસ-�પ કમ� (યોગ-વગરે�) વડ� મો� ન ે�ા�ત કર� શકતો નથી,જયાર�, 
--ધીર (�ાની) ��ુષુ િવ�ાન (�ાન) મા� થી જ ��ુત અન ેિનિવ�કાર બન ેછ.ે  (૩૬) 
  
�ઢૂ (અ�ાની) ��ુષુ “��” ન ેમળેવવાની ન ે“��-�પ” થવાની ઈ�છા રાખ ેછ,ેતથેી જ, 
--ત ેત ે“��” ન ેમળેવી શકતો નથી ક� ��-�પ થઇ શકતો નથી, જયાર� 
--ધીર (�ાની) ઇ�છતો ના હોવા છતા ંપણ “��-�પ” જ છ.ે (૩૭) 
  
કોઈ આધાર વગરના અન ે�ુરા�હ� �ઢૂો (અ�ાનીઓ) જ સસંાર-�પી �ળૂ �ું પોષણ કરવાવાળા છ,ે 
--જયાર� ત ેઅનથ� ના �ળૂ-�પ સસંાર ના �ળૂ નો �ાનીઓએ ઉ�છદે (નાશ) કય� છ.ે   (૩૮) 
  
�ઢૂ (અ�ાની) મ��ુય શાતં બનવા ઈ�છ ેછ,ેતથેી જ ત ેશાિંત પામતો નથી, 
--ધીર (�ાની) ��ુષુ “ત�વ” નો િન�ય કર�,સવ�દા શાતં �ચ�વાળો જ હોય છ.ે   (૩૯) 



 
 
 

29 

  
બા�-��ૃય પદાથ� (સસંાર) �ું અવલબંન (આધાર) કરતો હોય તવેા, 
--�ઢૂ (અ�ાની) ન ે“આ�મા” �ું દશ�ન �ાથંી થાય ? 
--�ાની ��ુષુ ત ે��ૃય પદાથ� (સસંાર) ન ેના જોતા,ંઅ�યય (અિવનાશી) આ�મા ન ે�એુ છ.ે (૪૦) 
  
� હઠથી �ય�ન કર� છ,ેત ે�ઢૂ (અ�ાની) ��ુષુ ન ે�ચ� નો િનરોધ �ાથંી થાય ? પણ, 
--આ�મામા ંજ રમણ કરનાર �ાની ન ેએ �ચ� િનરોધ સવ�દા અન ેસહજ હોય છ.ે  (૪૧) 
  
કોઈ એક ભાવ�પ (�પચં-માયા) ન ે“સ�ય” માનવાવાળો છ,ે 
--તો બીજો કોઈ અભાવ�પ “ક�જુ નથી (િમ�યા)” માનનારો હોય છ,ેજયાર� 
--કોઈ િવરલ એ બનં ે(ભાવ-અભાવ) ન ેન�હ માનવા વાળો “� ન ેત”ે ��થિત મા ંશાતં રહ� છ.ે (૪૨) 
  
�ુ��ુ�� ��ુષુો ��ુ અન ેઅ��તીય “આ�મા” ની “ભાવના” કર� છ,ે પણ, 
--“મોહ” ન ેલીધ ેત ેઆ�મા ન ે�ણતા નથી (ક� �ણવાનો �ય�ન કરતા નથી) અન ેએથી, 
--સારા ય ે(આખા) �વન દરિમયાન ત ે“�ખુ” વગરના રહ� છ.ે   (૪૩) 
  
��ુ�ુ ુ(મો� ન ેઇ�છનાર) ની ��ુ�,સસંા�રક િવષયોના આલબંન (આધાર) વગર રહ� શકતી નથી, 
--જયાર� ��ુત ની ��ુ� સવ�દા િન�કામ અન ેિવષયોના આલબંન (આધાર) વગરની હોય છ.ે  (૪૪) 
  
“િવષયો-�પી વાઘ” ન ેજોઈ ન,ેગભરાયલેા અન ેપોતાના શર�રની �ચ�તા થી પોતા�ું ર�ણ કરવા, 
--શર�ું ઇ�છતા તવેા �ઢૂો (અ�ાનીઓ) “�ચ� ના િનરોધ અન ેએકા�તા” ની િસ�� માટ�, 
--જ�દ� થી પવ�તની �ફુા મા ં�વશે કર� છ.ે    (૪૫) 
  
જયાર� “વાસનાર�હત (વાસના-વગરના) ��ુષુ-�પ” િસ�હ ન ેજોઈન ે“િવષયો-�પી વાઘ” નાસી �ય છ,ે 
--અન ેઅસમથ� અન ે��યામા ંઆસ�ત રહ�નારા ત ે�ઢૂો (અ�ાનીઓ) �દુ આવી ન,ેત,ે 
--વાસના વગરના ��ુત-�ાની ��ુષુો �ું  સવેન (સ�સગં-વગરે�) કર� છ.ે   (૪૬) 
  
િનશકં (શકંા-સશંય વગરનો) અન ે��થર મનવાળો, �ાની-��ુત ��ુષુ, 
--મો� ન ેમાટ� ��યાઓ (સાધનાઓ-કમ�) કરતો નથી (��યાઓનો આ�હ રાખતો નથી) પણ, 
--જોતો,સાભંળતો,�પશ�તો,�ુંઘતો,ખાતો –(કશામા ંઆસ�ત થયા િવના) �ખુ મા ંરહ� છ.ે  (૪૭) 
  
યથાથ� વ�� ુ(સ�ય) ના �વણ મા� થી જ ��ુ બનલેી ��ુ�વાળો, અન ે�વ�થ �ચ�વાળો,મ��ુય, 
--કમ� ક� અકમ� (િવકમ�-ઉદાસીનતા)  ન ેજોતો નથી. (૪૮) 
�ભુ ક� અ�ભુ ,જયાર� � કઈં પણ કરવા�ું આવ,ે ત ેએ સરળ (��ુત-�ાની) મ��ુય કર� છ,ે 
--અન ે તનેો �યવહાર અન ેચ�ેટા (વત�ન) બાળક ના ��ું હોય છ.ે(બાળક ��ું દ�ખાય છ)ે   (૪૯) 
  
�વત�ંતાથી (�ાની) “�ખુ” ન ેપામ ેછ,ે �વત�ંતાથી “પર-��” ન ેમળેવ ેછ,ે 
-- �વત�ંતાથી પરમાનદં ન ે�ા�ત કર� છ,ે �વત�ંતાથી પરમ-પદ ની (�વ-�પની) �ા��ત થાય છ.ે  (૫૦) 
  
જયાર� મ��ુય,પોતાના આ�મા ન ેઅકતા� (કમ� ન�હ કરનાર) અન ેઅભો�તા (ફળ ન�હ ભોગવનાર) માન ેછ,ે 
--�યાર� તનેી બધી �ચ� �િૃ�ઓ નો નાશ થાય છ.ે     (૫૧) 
  
ધીર (�ાની) ��ુષુ ની શાિંત વગરની (ઉ��ખંલ) �વાભાિવક ��થિત શોભ ેછ,ેપણ, 
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--��હૃા (ઈ�છા) ��ુત �ચ� વાળા �ઢૂ (અ�ાની) ની શાિંત �િૃ�મ હોઈ શોભતી નથી.  (૫૨) 
  
�ઓએ “ક�પના” નો �યાગ કય� છ,ે� બધંન વગરના છ ેઅન ે�મની ��ુ� “��ુત” છ,ે 
--એવા ધીર (�ાની) ��ુષુો પણ કદ�ક (�ાર�ધ વશાત) 
--મોટા ભોગો ભોગવ ેછ ેઅન ેપવ�ત ની �ફુાઓમા ંપણ �વશે કર� છ.ે   (૫૩) 
  
પ�ંડત,દ�વતા ક� તીથ� �ું �જૂન કરતા,ં અન ે�ી,રા� ક� ��ુો વગરે� ન ેજોતા,ં 
--ધીર (�ાની) ��ુષુ ના મન મા ંકોઈ વાસના હોતી નથી.    (૫૪) 
  
નોકરો,��ુો,��ુી,પ�ની,ભાઈ ક� સગાસબંધંી ઓ મ�કર� કર� ક� િધ�ાર�,તમે છતા,ં 
--યોગી (ધીર-�ાની) જરા પણ િવકાર (�ોધ-�ુઃખ) પામતો નથી.  (૫૫) 
  
ધીર (�ાની) ��ુષુ સ�ં�ુટ (સતંોષી) છ,ે છતા ંસ�ં�ુટ નથી, અન,ે 
--�ખ� (�ોિધત-�ુઃખી) હોવા છતા ંપણ ખદે (�ુઃખ) પામતો નથી, 
--તનેી એવી આ�ય�-ભર� અવ�થા તો એના �વા જ �ણી શક� !! (૫૬) 
  
કત��યતા (મા�ું આ કત��ય છ ેએ�ું માન�ું) એ જ સસંાર છ,ેપણ એ કત��યતા ન,ે 
--��ૂયાકાર,આકારર�હત,િવકારર�હત,અન ે�ુઃખ ર�હત  �ાનીઓ (તમે) “જોતા” નથી.  (૫૭) 
  
�ઢૂ (અ�ાની) કમ�,ના,કરતો હોય,તમે છતા ં�ોભ (સકં�પ-િવક�પ) ન ેલીધ ેબધ ે�યા�ળુ બન ેછ,ે 
--જયાર� �શુળ (�ાની) ��ુષુ કમ� કરતો હોવા છતા ં�યા�ળુ થતો નથી.   (૫૮) 
  
�ાની (શાતં ��ુ� વાળો) �યવહારમા ંપણ �ખુ ેબસે ેછ,ે�ખુ ે�એુ છ,ે�ખુ ેઆવ ેછ-ે�ય છ,ે 
--�ખુ ેબોલ ેછ ેઅન ે�ખુ ેખાય છ.ે (૫૯) 
  
સામા�ય લોકો ની �મ �યવહાર કરવા છતા ંપણ �ન ે�વ-ભાવ થી જ �ુઃખ થ�ું નથી, 
--ત ેમ��ુય મોટા સરોવરની �મ �ોભ-ર�હત,કલશે-ર�હત (વગરનો) હોઈ શોભ ેછ.ે  (૬૦) 
  
�ઢૂ (અ�ાની) ની િન�િૃ� પણ ��િૃ� જ બન ેછ,ે જયાર�, 
--ધીર ��ુષુ ની ��િૃ� પણ િન�િૃ� �ું ફળ આપ ેછ.ે    (૬૧) 
  
ઘર,�ી વગરે�મા ં(પ�ર�હોમા)ં  (દ�ખીતો) વરૈા�ય િવશષે કર�ન ે�ઢૂ (અ�ાની) નો જ દ�ખાય છ,ેપણ, 
--દ�હમાથંી ય ે�ની આશા �ીણ (નાશ) થઇ ગઈ છ ેતવેા �ાની ન ેરાગ �ું ક� વરૈા�ય �ું ?  (૬૨) 
  
�ઢૂ (અ�ાની) ની ��ૃ�ટ,સવ�દા ��ૃય (સસંાર) ની ભાવના અન ેઅભાવના મા ંલાગલેી રહ� છ,ે 
--પર�ં ુશાતં (�ાની) મ��ુય ની ��ૃ�ટ,��ૃય ની ભાવના કરવા છતા ંઅ-��ૃ�ટ-�પ જ રહ� છ.ે  (૬૩) 
  
� �િુન (�ાની) સવ� આરભંોમા ં(��યાઓમા)ં બાળક ની �મ િન�કામપણ ેવત� છ,ે 
--ત ે��ુ �િુન ન ેકરાતા ંકમ� મા ંપણ લપે થતો નથી.   (૬૪) 
  
ત ેઆ�મ�ાની ધ�ય છ ેક� � સવ��તૂોમા ંસમાન ��ૃ�ટ રાખ ેછ ેઅન ે�, 
-સાભંળતા,�પશ�તો,�ુંઘતો,ખાતો છતા ં��ૃણા (આશા-આસ��ત) વગરનો છ.ે     (૬૫) 
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હમંશેા ંઆકાશ ની �મ િનિવ�ક�પ (િવક�પ વગરના) �ાની ન,ે 
--સસંાર �ું ક� સસંાર નો આભાસ �ું ?સા�ય �ું અન ેસાધન �ું ? (૬૬) 
  
ત ેકમ�ફળ ના �યાગ વાળો અન ે�ણૂ� આનદં-�વ�પ મહા�મા જય પામ ેછ,ે 
--�ની �વભાિવક (અ�િૃ�મ) સમાિધ તનેા �ણૂ� �વ-�પ મા ંહોય છ.ે (૬૭) 
  
અહ� વ� ુકહ� ન ે�ું ફાયદો? �ણ ેત�વ ન ે���ું છ,ેતવેો મહા�મા, 
--ભોગ અન ેમો� બનં ે��ય ેિન��હૃ (આકા�ંા વગરનો) અન ેહમંશે બધ ેરસ-હ�ન હોય છ.ે (૬૮) 
  
મહ�-્ત�વ થી શ� ુથય�ેું, આ જગત (�તૈ), નામ-મા� થી જ ઉ�ું થય�ેું છ,ે 
--ત ેજગત ની ક�પના છોડ�ા પછ�,��ુ �ાન-�વ-�પ બનલેા ન ે�ું કમ� બાક� રહ� ? (૬૯) 
  
આ બ�ું જગત “�મ-�પ” હોઈ કાઇં જ નથી, એવા િન�યવાળો,અન ે�� �ું �ણ ે��રણ થ�ું છ ેતવેો, 
--��ુ ��ુષુ �વ-ભાવ વડ� જ (�વ-ભાવ થી જ) શાતં બની �ય છ.ે      (૭૦) 
  
��ુ આ�મ-�વ-�પ ના ��રણ- �પ,અન ે��ૃય-ભાવ (જગત-માયા) ન ેન જોનાર ન,ે 
--િવિધ (કમ� ની િવિધ) �ું અન ેવરૈા�ય �ું ?�યાગ �ું અન ેશમ (િન�િૃ�) �ું ? (૭૧) 
  
અનતં-�પ ે��રતા અન ે��િૃત (માયા) ન ેના જોતા ંયોગી ન,ે 
--બધંન �ું? અન ેમો� �ું ? હષ� (�ખુ) �ું ક� િવષાદ (�ુઃખ) �ું ? (૭૨) 
  
��ુ� પય�ત (��ુ� થી) જોતા ંઆ જગત માયા-મા� જ દ�ખાય છ,ે(આ�ું સમજનાર) 
--યોગી મમતા-ર�હત,અહકંાર ર�હત,અન ેિન�કામ બની ન ેશોભ ેછ.ે (૭૩) 
  
આ�મા ન ેઅિવનાશી અન ેસતંાપ-ર�હત (શોક ર�હત) જોનારા �િુન ન,ે 
--િવ�ા શી? ક� િવ� �ું ? દ�હ શો? ક� અહતંા-મમતા શી ?               (૭૪) 
  
(પણ) જો જડ-��ુ�વાળો (�ઢૂ-અ�ાની) મ��ુય,�ચ� િનરોધ વગરે� ,�વા ંકમ� �યાગી દ�, 
--તો ત ે�ણથી જ તનેા મનોરથો વધ ેછ,ેઅન ેત ેવાણી ના �લાપો કરવાનો �ારભં કર� છ.ે (૭૫) 
  
�ઢૂ (અ�ાની) એ “પરમ વ��”ુ ન ેસાભંળ� ન ેપણ �ઢૂતા છોડતો નથી, જો ક� ભલ ેએણ ે, 
--બહાર ના �ય�નો કર� ન ેિનિવ�ક�પ (સકં�પ વગરની) ��થિત �ા�ત કર� હોય, 
--તમે છતા ં�દર થી ત ેિવષય વાસના વાળો જ રહ� છ.ે       (૭૬) 
  
� �ાન વડ� “�ીણ (નાશ) બનલેા કમ�” વાળો છ,ે અન ેમા� “લોક-��ૃ�ટ” થી કમ� કરવાવાળો છ,ે 
--તને ેકાઇં પણ કરવા નો ક� કાઇં બોલવાનો �સગં જ �ા�ત થતો નથી.   (૭૭) 
  
હમંશે િનિવ�કાર અન ેિનભ�ય ધીર ��ુષુ માટ� �ધકાર �ું ક� �કાશ �ું ?ક� હાિન (�કુશાન) �ું ?  (૭૮) 
  
અિનવા��ય �વભાવ વાળા અન ે�વભાવ-ર�હત યોગી ન ેમાટ�,  
--ધયૈ� �ું? િવવકે �ું ? ક� િનભ�યતા �ું ? (૭૯) 
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�વગ� ક� નક� ક�ું નથી,ક� �વન- ક� ��ુ�ત પણ નથી, 
--અહ� વ� ુકહ� ન ે�ું કામ? યોગ-��ૃ�ટ થી ક�ું પણ નથી. (૮૦) 
  
(ત�વના) અ�તૃ વડ� �ણૂ� અન ેશીતલ (શાતં) થય�ેું ધીર (�ાની) ��ુષુ ની �ચ� (મન) 
--લાભ ની ઈ�છા રાખ�ું જ નથી,તમે જ હાિન (ગરેલાભ)  થી શોકા�રુ પણ થ�ું નથી. (૮૧) 
  
�ખુ અન ે�ુઃખમા ંસમાન,સતંોષી અન ેિન�કામ ��ુષુ, 
--(બી�) કોઈ શાતં (�ાની) ન ેવખાણતો નથી,ક� કોઈ �ુ�ટ ની િન�દા પણ કરતો નથી, 
--અન ેપોતાન ેકોઈ કત��ય કરવા�ું બાક� છ,ેએ�ું પણ જોતો (િવચારતો) નથી. (૮૨) 
  
ધીર (�ાની) ��ુષુ,સસંાર નો �ષે કરતો નથી,ક� આ�મા ન ેજોવાની ઈ�છા પણ રાખતો નથી, 
--પર�ં ુત ેહષ� અન ે�ષે વગરનો હોઈન,ેત ેનથી મર�લો ક� નથી �વતો. (૮૩) 
  
��ુ,�ી વગરે� મા ં�નહે વગરનો (અનાસ�ત),િવષયો ��ય ેિન�કામ અન ે
--પોતાના શર�ર ��ય ેપણ િનરાશ,એવો િનિ�ત થયલેો �ાની શોભ ેછ.ે (૮૪) 
  
યથા�ા�ત વત�ન કરતા,�વ�ેછા-અ�સુાર ફરતા,અન ે�યા ં�રૂજ આથમ ે�યા ં�તૂા, 
--ધીર (�ાની) ��ુષુ ન ેબધ ેય સતંોષ છ.ે         (૮૫) 
  
પોતાના “�વ-ભાવ-�પી �થાન” મા ંિવ�ાિંત લવેા ન ેલીધ,ે �ન ેસમ�ત જગત �લુાઈ ગ�ું છ,ે 
--એવા મહા�મા ન ેદ�હ પડો ક� �ા�ત થાઓ,તનેી �ચ�તા હોતી નથી. (૮૬) 
  
�ની પાસ ેક�ું પણ નથી,� ઇ�છા�સુાર ફર� છ,ે� િન��દ (�દં વગરનો) છ,ે અન,ે 
--�ના શશંય નાશ પા�યા છ,ેઅન ે� સવ�ભાવોમા ંઅશ�ત છ,ેએવો �ાની રમણ કર� છ.ે  (૮૭) 
  
મમ�વ-ર�હત,માટ�,સોના અન ેપ�થર ન ેસમ ગણનાર,અન ે-�ની, �દય ની ગાઠંો �ટ� ગઈ છ,ેતવેો, 
--તથા �ણ ેરજો�ણુ તથા તમો�ણુ ન ે�રૂ કયા� છ ેતવેો ધીર ��ુષુ શોભ ેછ.ે (૮૮) 
  
સવ�� અનાસ�ત રહ�નાર ના �દયમા,ંકશી જ વાસના હોતી નથી, 
--��ુતા�મા અન ેસ�ં�ુટ મ��ુય ની ક�પના ક� સરખામણી કોની જોડ� થાય ? (૮૯) 
  
એવા વાસના-ર�હત િસવાય બીજો કોણ એવો મ��ુય હોઈ શક� ક�,�, 
--�ણતો હોવા ંછતા ં�ણતો નથી,જોવા છતા ંજોતો નથી,બોલતો હોવા ંછતા ંબોલતો નથી.  (૯૦) 
  
વ��ઓુમાથંી �ની “સાર�-નરસી” ભાવના �રૂ થઇ છ,ેઅન ે� િન�કામ છ,ે 
--ત ે�ભખાર� હોય ક� રા� હોય તો પણ શોભ ેછ.ે           (૯૧) 
  
િન�કપટ, સરળ અન ે�તૃાથ� યોગી ન,ે �વ�છદંતા �ા?ં ક� સકંોચ �ા ં? 
--અથવા તો “ત�વ” નો િન�ય પણ �ા ં?         (૯૨) 
  
આ�મા મા ંિવ�ાિંત થવાથી,સ�ં�ુટ બનલેા,િન��હૃ અન ે�ુઃખ-ર�હત ��ુષુ વડ�, 
--“� �દર અ�ભુવા�ું હોય” ત ેક�વી ર�ત ેકોન ેકહ� શકાય ? (કોણ સમ�?) (૯૩) 
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ધીર ��ુષુ �તૂો હોવા ંછતા,ં��ુ�ુ�તમા ંનથી,�વ�ન મા ંનથી, 
--�ગતો છતા,ં��િૃત મા ંનથી,પણ દર�ક �ણ ેસ�ં�ુટ રહ� છ.ે (૯૪) 
  
�ાની �ચ�તા-સ�હત હોવા ંછતા ં�ચ�તા-ર�હત છ,ેઇ���યો થી ��ુત છતા ંઇ���ય- ર�હત છ,ે 
--��ુ� થી ��ુત છતા ં��ુ�- ર�હત છ,ેઅહકંાર -સ�હત છતા ંઅહકંાર-ર�હત છ.ે   (૯૫) 
  
�ાની �ુઃખી નથી -તમે �ખુી પણ નથી, િવર�ત નથી –તમે આસકત પણ નથી, 
--��ુ�ુ ુનથી-તમે ��ુત પણ નથી, ત ેનથી કઈં છ-ેક� કાઇં પણ નથી.      (૯૬) 
  
એવો ધ�ય-��ુષુ,િવ�પે મા ંિવ���ત નથી,સમાિધ મા ંસમાિધવાળો નથી, 
--�ઢૂતા મા ં�ઢૂ નથી ક� પ�ંડતાઈ મા ંપ�ંડત પણ નથી.       (૯૭) 
  
��ુત ��ુષુ �વી હોય તવેી ��થિત મા ંશાતં છ,ેઅન ે�તૃ��ૃય હોઈ �ખુી છ,ે તમેજ, 
--સવ�� “સમ” હોઈ, ��ૃણા ર�હત-પણા ન ેલીધ ેકર��ું ક� ન કર��ું-ક�ું- સભંારતો નથી.  (૯૮) 
  
�ાની ન ેકોઈ વદંન કર� તો �શુ થતો નથી, ક� કોઈ િન�દા કર� તો �ચડાતો નથી, 
--ત ે(�ાની) મરણ થી ઉ�ગે (�ુઃખ) પામતો નથી ક�,�વન થી હષ� પામતો નથી.   (૯૯) 
  
તવેો શાતં ��ુ� વાળો,લોકો થી �યા�ત દ�શમા ંપણ જતો નથી,ક� ભાગી ન ેજગંલ મા ંપણ જતો નથી, 
--પણ, �યા ં� ��થિત મા ંહોય �યા ંત ેસમ-ભાવ થી રહ� છ.ે (૧૦૦) 
 
 
 
 
�કરણ-૧૮-સમા�ત  
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�કરણ-૧૯ 
  
જનક કહ� છ ેક�- 
આપના ત�વ-�ાન ના ઉપદ�શ થી,મારા �દય માથંી અનકે �કારના, 
--સકં�પ-િવક�પ �પી તીરો (કાટંાઓ) મારા પોતા વડ� જ ખ�ચી કઢાયા છ.ે (૧) 
  
પોતાની મ�હમા મા ં��થત થયલેા મારા માટ� હવ,ે 
--ધમ� �ું ?અથ� �ું ?કામ �ું ?િવવકે �ું?�તૈ �ું ? ક� અ�તૈ �ું ?(હવ ેક�ું ર�ું નથી) (૨) 
  
પોતાની મ�હમા મા ં��થત થયલેા મારા માટ� હવ,ે 
�તૂકાળ �ું? ભિવ�યકાળ �ું?વત�માનકાળ �ું ?દ�શ �ું ?ક� િન�યતા પણ �ું ?(હવ ેક�ું ર�ું નથી)   (૩) 
  
પોતાની મ�હમા મા ં��થત થયલેા મારા માટ� હવ,ે 
--આ�મા �ું?અના�મા �ું?�ભુ �ું?અ�ભુ �ું ? �ચ�તા �ું? ક� �ચ�તાર�હતપ�ું �ું ? (હવ ેક�ું ર�ું નથી)    (૪) 
  
પોતાની મ�હમા મા ં��થત થયલેા મારા માટ� હવ,ે 
--�વ�ન �ું?��ુ�ુ�ત,��ત ક� �રુ�ય અવ�થા �ું?અન ેભય પણ �ું ? (હવ ેક�ું ર�ું નથી) (૫) 
  
પોતાની મ�હમા મા ં��થત થયલેા મારા માટ� હવ,ે 
--�રૂ �ું ક� ન�ક �ું ? બા� �ું ક� �દર �ું �ું? ��ળૂ ક� ��ૂમ �ું ? (હવ ેક�ું ર�ું નથી)(૬) 
  
પોતાની મ�હમા મા ં��થત થયલેા મારા માટ� હવ,ે 
--��ૃ� ુક� �વન ક��ું ?લોકો અન ેલૌ�કક �યવહાર ક�વો? લય ક�વો ક� સમાિધ ક�વી ? (હવ ેક�ું નથી) (૭) 
  
�ું આ�મા મા ંિવ�ાિંત પામલેો હોઈ (આ�મા ના આનદં મા ંિનમ�ન થયલેો હોઈ) 
--િ�વગ� (ધમ�-અથ�-કામ) ની વાત બસ થઇ ગઈ (વાત પતી ગઈ) 
--યોગ ની અન ેિવ�ાનની વાત પણ બસ થઇ ગઈ. (૮) 
  
  
�કરણ-૧૯-સમા�ત  
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�કરણ-૨૦ 
  
જનક કહ� છ ેક�- 
મા�ું �વ-�પ િનરજંન (િનમ�ળ) હોઈ, માર� માટ� હવ,ે 
--�તૂો(�વો) �ું? દ�હ �ું? ઇ���યો અન ેમન �ું ? ��ૂય �ું? અન ેિનરાશા �ું?     (૧) 
  
હમંશે �દં-ર�હત એવા માર�,માટ� હવ,ે 
શા� ક��ું?આ�મ�ાન ક��ું?િવષય-ર�હત મન ક��ું?��ૃણા-ર�હત પ�ું ક��ું? ક� ��ૃ�ત ક�વી?  (૨) 
  
િવ�ા-અિવ�ા ક�વી?(મારા માટ�) �ું ક�વો? ક� મા�ું ક��ું? 
--બધં ક�વો ક� મો� ક�વો? તમેજ “�વ-�પ પ�ું” પણ ક��ું ?(મારા માટ� હવ ેક�ું નથી) (૩) 
  
હમંશે િનિવ�શષે (સવ�� સમ-ભાવ વાળા) ન ેમાટ� હવ,ે �ાર�ધકમ� પણ �ું ? 
--�વન-ક�-��ુ�ત પણ �ું? ક� િવદ�હ-��ુ�ત પણ �ું? (મારા માટ� હવ ેત ેક�ું ર�ું નથી) (૪) 
  
હમંશે �વ-ભાવ-ર�હત (મા� સા�ી-�પ આ�મા) બનલેા મારા માટ� હવ,ે 
--કતા� (કમ� નો કરનાર) �ું? ક� ભો�તા (કમ� ના ફળ ભોગવનાર) �ું? ક� િન���યતા (અકમ�) �ું ? 
--અન ે(માર� માટ�) ��રણ પણ ક��ું? અન ે��ય� ફળ પણ ક��ું ? (મારા માટ� હવ ેક�ું નથી) (૫) 
  
“અહ-ં�પ” (આ�મ-�પ,મારા-�પ) અ�તૈ અન ે પોતાના �વ-�પ મા ંિનમ�ન બનલેા મારા માટ�, 
--લોકો �ું?��ુ�ુ ુ�ું? યોગી �ું? �ાની �ું? ��ુત �ું? ક� બધંન �ું? (મારા માટ� હવ ેક�ું નથી)   (૬) 
  
“અહ-ં�પ” (આ�મ-�પ,મારા-�પ) અ�તૈ અન ે પોતાના �વ-�પ મા ંિનમ�ન બનલેા મારા માટ�, 
જગત (��ૃ�ટ) ક�વી અન ેસહંાર ક�વો? સા�ય,સાધન,સાધક ક� િસ�� ક�વી? (મારા માટ� હવ ેક�ું નથી) (૭) 
  
હમંશે િનમ�ળ એવા મારા માટ�, 
�માણ,�મયે,�મા ક� �માતા,�ું?� ક�ું પણ છ ેત ેપણ �ું? ક� � ક�ું પણ નથી ત ેપણ �ું?    (૮) 
  
હમંશે િન��ય એવા માર� માટ�, 
--િવ�પે ક�વો?એકા�તા ક�વી?�ાન ક� �ઢૂતા ક�વી? હષ� ક� શોક ક�વો?  (મારા માટ� ત ેક�ું નથી)   (૯) 
  
હમંશે િવચાર ર�હત એવા મારા માટ�, 
--�યવહાર ક�વો? ક� પરમાથ�તા ક�વી? �ખુ �ું ક� �ુઃખ �ું ? (મારા માટ� ત ેક�ું નથી)    (૧૦) 
  
હમંશે િનમ�ળ એવા મારા માટ�, 
--માયા ક� સસંાર �ું? �ીિત ક� અ�ીિત �ું? �વ ક� �� �ું ? (મારા માટ� ત ેક�ું ર�ું નથી)   (૧૧) 
  
હમંશે પવ�તની �મ અચલ, િવભાગ ર�હત,અન ે�વ�થ એવા માર� માટ�, 
--��િૃ� ક� િન�િૃ� �ું ?��ુ�ત ક� બધંન �ું ?(માર� ત ેક�ું નથી) (૧૨) 
  
ઉપાિધર�હત અન ેક�યાણ�પ,એવા માર� માટ�, 
ઉપદ�શ �ું?શા� �ું? િશ�ય ક� ��ુ �ું? વળ� ��ુષુાથ� (મો�) �ું? (માર� ત ેક�ું નથી)     (૧૩) 
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(માર� માટ�) “છ”ે પણ ક��ું?(�ું?) અન ે“નથી” પણ ક��ું (�ું?), 
--અ�તૈ ક� �તૈ �ું? અહ� માર� વ� ુકહ�ન ે�ું ? માર� માટ� તો કાઇં પણ છ ેજ ન�હ.   (૧૪) 
  
 
�કરણ-૨૦- સમા�ત 
 
 
 
  
અ�ટાવ�-ગીતા-સમા�ત. 
  
 
 
 
 
 
 


