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॥ ઉત્તરગીતા॥
શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્ શ્રીમદ્ગાૈડપાદાચાયઃ
િવર ચતયા વ્યાખ્યયા સમેતા સભંૂ ષતા॥

અખ ડં સ ચ્ચદાન દમવાઙ્મનસગાેચરમ્ ।
આત્માનમ ખલાધારમાશ્રયેઽભીષ્ટ સદ્ધયે॥

ઇહ ખલુ ભગવાનજુર્નઃ ધમર્ક્ષતે્રે કુ ક્ષતે્રે
ભગવદુપિદષ્ટમાત્મત વાપેદેશં િવષયભાેગપ્રાવ યને
િવ ત્ય પનુ તદેવાત્મત વં જ્ઞાતું ભગવ તં ચ્છ ત—

અજુર્ન ઉવાચ —

યદેકં િન કલં બ્રહ્મ વ્યાેમાતીતં િનર જનમ્ ।
અપ્રતક્યર્મિવજ્ઞેયં િવનાશાે પ ત્તવ જતમ્॥ ૧॥
કારણં યાેગિનમુર્ક્તં હેતુસાધનવ જતમ્ ।
હૃદયા બુજમ યસ્થં જ્ઞાનજ્ઞેય વ પકમ્॥ ૨॥
ત ક્ષણાદેવ મુચ્યેત યજ્જ્ઞાનાદ્બ્રૂિહ કેશવ ।

હે કેશવ યજ્જ્ઞાનાત્ યસ્ય બ્રહ્મણઃ સ યગ્જ્ઞાનાત્
ત ક્ષણાદેવ જ્ઞાનાેત્તરક્ષણાદેવ મુચ્યેત
અિવદ્યાિન ત્તદ્વારા
આન દાવા પ્તભર્વેત્, તત્ બ્રહ્મ બ્રૂિહ
વ પતટસ્થલક્ષણા યાં

પ્ર તપાદય ઇત્યથર્ઃ । અેતદેવ લક્ષણૈદર્શર્ય ત—
યિદત્યાિદના ।
અેકં સ તીયિવ તીય વગતભેદરિહતમ્, િન કલં
અવયવરિહતમ્, વ્યાેમાતીતમ,્
આકાશાિદચતુિવશ તત વાતીતમ્,
િનર જનમ્ વયપં્રકાશમ,્ અપ્રતક્યર્મ,્
અમનાેગાેચરમ—્
’યન્મનસા ન મનુત’ે ઇ ત શ્રુતેઃ, અિવજ્ઞેયં
પ્રમાણાિવષયમ્—
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

’યદ્વાચાિન ક્તમ્’ ’યતાે વાચાે િનવતર્ તે’
ઇ ત શ્રુતેઃ,
િવનાશાે પ ત્તવ જતં ત્રૈકા લક પમ્, કારણં
સવા પ ત્તિન મત્તાપેાદાન-
પમ,્ યાેગિનમુર્ક્તં વ વ તરસબં ધરિહતમ્,

હેતુસાધનવ જતં િન મત્ત વાપેાદન વધમાર્િદવ જતં
ઇત્યથર્ઃ, વસ્ય સનાતન વને તા યામવે વ જત મ ત વા,
હૃદયા બુજમ યસ્થં સવર્લાેકા તિનયામકતયા
સવર્લાેકહૃદય-
કમલમ યસ્થમ્, જ્ઞાનજ્ઞેય વ પકં જ્ઞાનં
વિવષયપ્રકાશઃ

જ્ઞેયં િવષયઃ તદુભય વ પં તદુભયસત્તાત્મકમ,્
યત્ બ્રહ્મ, તત્ ક દશૃ મ ત પ્રશ્નાથર્ઃ॥

અેવમજુર્નને ષ્ટાે ભગવાન્
પ્રશ્નાથર્મ ભન દન્ ઉત્તરમાહ—

શ્રીભગવાનવુાચ —

સાધુ ષં્ટ મહાબાહાે બુ દ્ધમાન સ પા ડવ॥ ૩॥
યન્માં ચ્છ સ ત વાથર્મશષંે પ્રવદા યહમ્ ।

હે મહાબાહાે ઇ ત સ બાેધયન્
સવર્શત્રુિનબહર્ણસામ ય
દ્યાેતય ત । શત્રવાે રાગાદયશ્ચ । હે પા ડવે ત સ કુલપ્રસૂ ત
દ્યાેતય ત । બુ દ્ધમાનસી ત તવુન્
વાેક્તાથર્ગ્રહણાવધારણસામ ય

દ્યાેતય ત । વં માં પ્ર ત યદાત્મત વં ચ્છ સ, તદશષંે
યથા ભવ ત તથા તુ યમહં પ્રવદા મ ।

તદેવાત્મત વં સાપેાયમાહ—

આત્મમ ત્રસ્ય હંસસ્ય પર પરસમ વયાત્॥ ૪॥
યાેગને ગતકામાનાં ભાવના બ્રહ્મ ચક્ષતે ।
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આત્મિન તા પયણ પયર્વસન્નસ્ય પ્રણવાત્મકસ્ય મ ત્રસ્ય
તા પયર્િવષયસ્ય, હંસસ્ય હ ત વત વજ્ઞાનને
જ્ઞા સસંાર મ ત હંસઃ તસ્ય પરમાત્મનઃ,
પર પરસમ વયાત્
અ યાે યપ્ર તપાદ્યપ્ર તપાદકભાવસસંગાર્ત્, અનને
સવર્વેદા તતા પયર્ગાેચર વમ્ ’ તત્તુ સમ વયાત્ ’
ઇ ત સમ વયાિધકરણાેક્તં દ શતમ;્ યાેગને
આત્મત વિવચારાખ્યને,
ગતકામાનાં નષ્ટાિરષડ્વગાર્ણામ્—અનને જ્ઞાનપ્ર ત-
બ ધકક મષિન ત્તઃ દ શતા; તષેાં યા ભાવના
’ ત વમ સ ’ ઇત્યાિદવાક્યજ યા ચરમ ત્તઃ,
તિન્ન ત્તવાર્,
ત જ યાિવદ્યાિન ત્તવાર્, તિન્ન ત્ત્યિધષ્ઠાનં વા, સા
બ્રહ્મે ત ચક્ષતે
પ્રાહુઃ ત વજ્ઞાઃ ઇ ત શષેઃ ।

તદેવ ત વજ્ઞાનં તિન્નવત્યાર્િવદ્યાિન ત્ત ચ આહ—

શર િરણામજસ્યા તં હંસ વં પારદશર્નમ્॥ ૫॥
હંસાે હંસાક્ષરં ચૈત કૂટસં્થ યત્તદક્ષરમ્ ।
ત દ્વદ્વાનક્ષરં પ્રા ય જહ્યાન્મરણજન્મની॥ ૬॥

અજસ્ય વસ્ય અ તમ્ અવિધભૂતં હંસ વં
પરબ્રહ્મ વ પ વં શર િરણાં વાનાં પારદશર્નં
પરમજ્ઞાનં હંસઃ બ્રહ્મ હંસાક્ષરં ચ પ્રણવં ચ
અેત કૂટસં્થ યત,્અેતદુભયસા ક્ષભૂતં યત,્
તદક્ષર મત્યુચ્યતે ।
અનને િત્રિવધપિરચ્છેદશૂ ય વં દ શતમ્ । ત વ પં
િવદ્વાન્
િવવેક સન્ તદક્ષરં વ તુ પ્રા ય
મરણજન્મનીજનનમરણપ્રવાહ પં
સસંારં જહ્યાત્ ત્યજેિદ ત યાવત્॥
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

સા ચ મુ ક્તઃ વપરમાત્મનાેરૈક્ય મ ત પ્ર તપાદય ત—

અ યારાપેાપવાદા યાં િન પ્રપ ચં પ્રપ ચ્યત—ે

કાક મખું કકારા તમુકારશ્ચેતનાકૃ તઃ ।
મકારસ્ય તુ લુપ્તસ્ય કાેઽથર્ઃ સ પ્ર તપદ્યતે॥ ૭॥
કં ચ અકં ચ કાકે સખુદુઃખે, તે અસ્ય ત ઇ ત કાક

વઃ અિવદ્યાપ્ર ત બ બઃ, તસ્ય મખંુ મખુસ્થાનીયં
બ બભૂતં યદ્બ્રહ્મ, ત પ્ર તપાદકં યત્ કકારા તં,
મખુ મત્યેતત્ કાકા ક્ષ યાયને અત્રાિપ સબં યતે । તથા ચ
શ દશ્લષેઃ મખુભૂતકકારસ્ય કાક ત્યત્ર પ્રાથ મક-
કકારસ્ય અ તમ્ અ તમં યદક્ષરમ્ અકારાત્મકં
પ ચીકૃતપ ચમહાભૂતાિન ત કાયાર્ ણ સવ
િવરાિડત્યુચ્યતે । અેતત્ સ્થૂલશર રમાત્મનઃ ।
ઇ દ્રયૈરથાપલ ધ ર્ગિરતમ્ । તદુભયા ભમા યાત્મા
િવશ્વઃ ।
અેત ત્રયમ્ અકારસ્યાથર્ઃ । ઉકારશ્ચેતનાકૃ તઃ ।
કાક મખુેત્યત્ર
મકારાત્ પરાે ય ઉકારઃ અપ ચીકૃતપ ચમહાભૂતાિન
ત કાય
સપ્તદશકં લઙ્ગં િહર યગભર્ ઇત્યુચ્યતે । અેતત્
સૂ મર રમાત્મનઃ । કરણષેપૂસહૃંતષેુ

ગિરતસસં્કારજ ય-
પ્રત્યયઃ સિવષયઃ વ ઃ, તદુભયા ભમાની આત્મા તજૈસઃ ।
અેત ત્રયમુકારસ્યાથર્ઃ । અત અેવ
ઉકારશ્ચેતનાકૃ તિરત્યુક્તમ્ ।
ચેતનાકૃ તઃ ચેતનસ્ય િહર યગભાર્ત્મકતજૈસસ્ય આકૃ તઃ
વાચકઃ । મકારસ્ય — કાક મખુેત્યત્ર
ઉકારા પૂવર્મ ભિહતાે
યાે મકારઃ શર રદ્વયકારણમાત્માજ્ઞાનં સાભાસં
અવ્યાકૃત મત્યુચ્યતે । તચ્ચ ન સત,્ નાસત,્ નાિપ
સદસત;્ ન ભન્નમ,્ ના ભન્નમ્, નાિપ ભન્ના ભન્નં
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કુત શ્ચત્
ન િનરવયવમ્, સાવયવમ્, નાેભયમ્ :
કેવલબ્રહ્માત્મૈક વ-
જ્ઞાનાપનાેદ્યમ્ । સવર્પ્રકારકજ્ઞાનાપેસહંારાે બુદ્ધઃે
કારણાત્મનાવસ્થાનં સષુુ પ્તઃ । તદુભયા ભમા યાત્મા
પ્રાજ્ઞઃ । અેત ત્રયં તસ્ય મકારસ્યાથર્ઃ । લુપ્તસ્ય—અકાર
ઉકારે, ઉકારાે મકારે, મકાર આકારે, અેવં લુપ્તસ્ય કાેઽથર્ઃ
કકારા પરાે યઃ અકારઃ તસ્ય યાેઽથર્ઃ લક્ષ્ય વ પં
મકારા પરસ્યાકારસ્ય
અથર્ઃ લક્ષ્ય વ પમ,્ આકારાત્માસાક્ષી કેવલ ચન્માત્ર-
વ પઃ નાજ્ઞાનં ત કાય ચ, િક તુ િનત્યશદુ્ધબુદ્ધ-

મુક્તસત્યપરમાન દા દ્વતીયં બ્રહ્મવૈ સ પ્ર તપદ્યતે તદૈક્યં
પ્રા ાેતીત્યથર્ઃ । ’ અયમાત્મા બ્રહ્મ ’ ’ સ
યશ્ચાયં પુ ષે યશ્ચાસાવાિદત્યે સ અેકઃ ’ ’
ત વમ સ ’
’ અહં બ્રહ્મા મ ’ ઇત્યાિદશ્રુ ત ય ઇ ત ભાવઃ॥

યદ્વા પાઠા તરે—

કાક મખુકકારા તમુકારશ્ચેતનાકૃ તઃ ।
અકારસ્ય તુ લુપ્તસ્ય કાેઽથર્ઃ સ પ્ર તપદ્યતે॥

કં ચ અકં ચ કાકે સખુદુઃખ,ે તે અસ્ય ત ઇ ત કાક
વઃ ત પ્ર તપાદકશ દસ્ય મખુે અગ્રે યઃ કકારઃ તસ્યા તઃ અકારઃ

બ્રહ્મ ચેતનાકૃ તઃ વાકારવિદત્યથર્ઃ । બ્રહ્મવૈ
વાિવદ્યયા સસંર ત ઇ ત યાયાત્ । મકારસ્ય વ વાકારસ્ય

લુપ્તસ્યાપગતસ્ય કાેઽથર્ઃ
અખ ડા દ્વતીયસ ચ્ચદાન દ વ પાેઽથર્ઃ ।
તં કાક મખુેત્યાદ્યુક્તપ્રકારેણૈક્યાનુસ ધાનવાન્
સ પ્ર તપદ્યતે
પ્રા ાે ત ઇત્યથર્ઃ । યદ્વા, હે કાક મખુ બ્રહ્મ વં
કકારા તઃ
કકારસ્યા તમાે વણા ય અકારઃ ત પ્ર તપાદ્યબ્રહ્મવૈેત્યથર્ઃ ।
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

ઉકારઃ મૂલપ્રકૃ તઃ તસ્ય બ્રહ્મણઃ ચેતના ચેતયમાના
આકૃ તઃ શ ક્તઃ । મકારસ્ય ચ લુપ્તસ્ય પિરણમમાનાિવદ્યા-
લાપેવતાે બ્રહ્મણઃ કાેઽથર્ઃ કકારા પરાે ય અકારઃ તસ્ય યાેઽથર્ઃ
લક્ષ્ય વ પં ત સ પ્ર તપદ્યતે તદૈક્યં પ્રા ાેતીત્યથર્ઃ ।
અેવમપુા વે ત શષેઃ । તથા ચ શ્રુ તઃ ’ આ લવ વ
પ્ર લવ વ, આ ડી ભવ જ મા મુહુઃ, સખુાદ ં
દુઃખિનધનામ,્
પ્ર તમુ ચ વ વાં પુરમ્ ’ ઇ ત । અસ્યાથર્ઃ—હે જ
જનનમરણ-
યુક્ત વ વમા લવ વ વન્મુક્તાે ભવ પ્ર લવસ્ય સાક્ષાન્મુક્તાે
ભવ, આ ડી બ્રહ્મા ડા તવર્ત સસંાિર મુહુમાર્ ભવ મા
ભૂઃ । સસંાર ચેત્ િકમપરાધ ઇત્યાશઙ્ક્યાહ—સખુાદ ં
વષૈિયકસખુહેતું દુઃખિનધનાં દુઃખમવે િનધને અ તે,
યસ્યા તાં
વાં પુરં સ્થૂલસૂ મ પદેહદ્વયં પ્ર તમુ ચ વ ત્યજ ।

અેવં યાેગધારણયાપેાસકસ્ય પ્રાણાયામપરાયણસ્ય
ના તર યકફલમ યાહ—

ગચ્છં તષ્ઠ સદા કાલં વાયુ વીકરણં પરમ્ ।
સવર્કાલપ્રયાેગને સહસ્રાયુભર્વેન્નરઃ॥ ૮॥

નરઃ ’ શતાયુઃ પુ ષઃ શતે દ્રયઃ ’ ઇ ત
પિર મતાયુરિપ ગચ્છન્ ગમનકાલે તષ્ઠન્ અવસ્થાનકાલે
સદા કાલં સવર્ મ કાલે શયનાિદકાલા તરે પરં િવશષેેણ
વાયુ વીકરણં પ્રાણાયામં કુવર્ન્ તને સાવર્કાલપ્રયાેગને
સાવર્કા લકવાયુધારણયા સહસ્રાયુઃ સહસ્રવષર્ વી
ભવેત્ ભૂયાિદત્યથર્ઃ॥

નનુ પરમફલં કદા ભવતીત્યત આહ—

યાવ પ યે ખગાકારં તદાકારં િવ ચ તયેત્ ।
ખગાકારં હંસ વ પં યાવ પ યેત્ યાવ પયર્ તં

સાક્ષા કુયાર્ત્, તાવ પયર્ તં તદાકારં પરબ્રહ્મ વ પં
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પવૂાક્તધારણયા પ્ર દ્ધાયુઃ પુ ષઃ િવ ચ તયેત્
યાયેિદત્યથર્ઃ॥

તાદશૃાત્મસાક્ષા કારાથ નૈર તયણ આત્મજગતા-ે
રભેદ યાનમાહ—

ખમ યે કુ ચાત્માનમાત્મમ યે ચ ખં કુ ।
આત્માનં ખમયં કૃ વા ન િક ચદિપ ચ તયેત્॥ ૯॥
ખમ યે દહરાકાશમ યે આત્માનં પરમાત્માનં
કુ અેતદ ભન્નસત્તાત્મક મ ત ભાવયેિદત્યથર્ઃ ।આત્મમ યે ચ
પરમાત્મિન ખં કુ આકાશં કુ તદુપાદાનકં ભાવયેત્ ।
આત્માનં પરમાત્માનં ખમયમ્ આકાશાત્મકં કૃ વા
િક ચદિપ બ્રહ્મવ્ય તિરક્તમ યદિપ ન ચ તયેત્ ન
યાયેિદત્યથર્ઃ । યદ્વા, ખ-શ દેન વાેઽ ભધીયતે,
’
આકાશશર રં બ્રહ્મ ’ ઇત્યાિદશ્રુતેઃ ।આત્મશ દેન
પરમાત્મા
અ ભધીયતે । તયાેરૈકં્ય બુદ્ વ ન િક ચદિપ ચ તયેિદ ત॥

અેવમુક્તપ્રકારેણ યાેગી ભૂ વા બ્રહ્મજ્ઞાનિનષ્ઠ અેવ
સ્યાત્ ઇત્યાહ—

સ્થરબુ દ્ધરસમંૂઢાે બ્રહ્મિવદ્બ્રહ્મ ણ સ્થતઃ ।
બિહવ્યામ સ્થતં િનતં્ય નાસાગ્રે ચ વ્યવ સ્થતમ્ ।
િન કલં તં િવ નીયાચ્છ્વાસાે યત્ર લયં ગતઃ॥ ૧૦॥

બ્રહ્મિવત્ ઉક્તપ્રકારેણ બ્રહ્મજ્ઞાની સન્ સ્થરબુ દ્ધઃ
િનશ્ચલજ્ઞાની ભૂ વા અસમંૂઢઃ અજ્ઞાનરિહતઃ સન્
બ્રહ્મ ણ સ્થતઃ બ્રહ્મિનષ્ઠ અેવ િનતં્ય યત્ર શ્વાસઃ શ્વાસવાયુઃ
લયં ગતઃ નાશં પ્રાપ્તઃ, તત્ર નાસાગ્રે વ્યવ સ્થતં
બિહવ્યામ સ્થતં બિહરાકાશ સ્થતં ચ િન કલં કલાતીતં કં
બ્રહ્મ
િવ નીયાત્ બુ યાત્॥

બ્રહ્મજ્ઞાનિનષ્ઠસ્ય મનાનેૈશ્ચલ્યાથ ધારણા-
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

િવશષેમાહ—

પુટદ્વયિવિનમુર્ક્તાે વાયુયર્ત્ર િવલીયતે॥ ૧૧॥
તત્ર સસંં્થ મનઃ કૃ વા તં યાયે પાથર્ ઈશ્વરમ્॥ ૧૨॥
હે પાથર્ પુટદ્વયિનમુર્ક્તઃ નાસાર ધ્રદ્વયિવિનગર્તઃ
વાયુઃ યત્ર િવલીયતે લયં ગચ્છ ત, ત મન્માગ સ યક્
સ્થતં મનઃ કૃ વા તમ્ ઈશ્વરં યાયેત્
વક્ષ્યમાણપ્રકારેણ
યાયેત્॥

તમવે પ્રકારમાહ—

િનમર્લં તં િવ નીયા ષડૂ મરિહતં શવમ્ ।
િનમર્લં િન કૃષ્ટાહંકારચૈત યાત્મકમ્, અત અેવ

ષડૂ મરિહતં પપાસાિદહીનં શવં મઙ્ગલ વ પ મ ત
િવ નીયાત્ યાયેિદત્યથર્ઃ

િક ચ,

પ્રભાશૂ યં મનઃશૂ યં બુ દ્ધશૂ યં િનરામયમ્॥ ૧૩॥
સવર્શૂ યં િનરાભાસં સમાિધ તસ્ય લક્ષણમ્ ।
િત્રશૂ યં યાે િવ નીયા સ તુ મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૧૪॥

પ્રભાશૂ યં ત્ત્યાત્મકપ્રકાશરિહતમ્, તત્ર
હેતુઃ મનઃશૂ યં મનાેરિહતમ,્ અત અેવ બુ દ્ધશૂ યં
આસ ક્ત-
રિહતં િનરામયં િનવ્યાર્જમ,્ અત અેવ િનરાભાસં
ભ્રમરિહતમ્,
અત અેવ સવર્શૂ યમ્ વવ્ય તિરક્તવ તુમાત્રસ્ય મ યા વને
આન દૈકરસં યત્ બ્રહ્મ, તદ્ યાનં સમાિધઃ । તસ્ય ત મન્
સ્થતસ્ય િક લક્ષણ મત્યાશઙ્ક્યાહ—િત્રશૂ યં પવૂાક્ત-
પ્રભાિદશૂ યં યાે િવ નીયાત્ બુ યેત્ । અેતને

ગ્રદાદ્યવસ્થા-
ત્રયશૂ ય વં દ શતમ્ પ્રભામનાેબુ દ્ધશ દૈઃ ક્રમેણ
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તાસામ ભધાનાત્ । તાદશૃં બ્રહ્મ યાે િવ નીયાત્, સ
સમાિધસ્થઃ સસંારબ ધનાત્ મુચ્યેત મુક્તાે ભવ ત॥

અેવં વન્મુક્તસ્ય દેહાિદ વ ભિનવેશાે ના તીત્યાહ—

વયમુચ્ચ લતે દેહે દેહી ય તસમાિધના ।
િનશ્ચલં ત દ્વ નીયા સમાિધસ્થસ્ય લક્ષણમ્॥ ૧૫॥

દેહે વયમ્ અનાિદપ્રાર ધકમર્વાસનાવશાત્
ઉચ્ચ લતે ગમનાિદકં કુવર્ત્યિપ દેહી વઃ ય તસમાિધના
િનશ્ચલસમાિધયાેગેન િનશ્ચલં યથા ભવ ત તથા તં
પરમાત્માનં િવ નીયાત્ । તદેવ સમાિધ સ્થતસ્ય આત્મયાેગ-
સ્થતસ્ય લક્ષણ મત્યુચ્યતે॥

ઇતાેઽ યાત્મજ્ઞસ્ય લક્ષણમુચ્યતે—

અમાતં્ર શ દરિહતં વરવ્ય જનવ જતમ્ ।
બ દુનાદકલાતીતં ય તં વેદ સ વેદિવત્॥ ૧૬॥

અમાતં્ર હ્ર વદ ઘર્ લુતાિદરિહતં શ દરિહતં
શ દાતીતમ,્ વરવ્ય જનવ જતં
અક્ષરસમૂહાત્મકપદાન ભધેયં
બ દુનાદકલાતીતમ્—અનુ વારાે બ દુઃ સં તે ગલિવવરે
યદ્દ ઘર્-
ઘ ટાિનહ્નાર્દવદનુરણનં સ નાદઃ, કલા નાદૈકદેશઃ
તૈરતીતમ,્ ન યથાકથં ચચ્છ દવાચ્ય મત્યથર્ઃ ।
અેતાદશૃં બ્રહ્મ
યાે વેદ, સ વેદિવત્ સકલવેદા તતા પયર્જ્ઞઃ ના ય
ઇત્યથર્ઃ॥

અેવં પ્રાપ્તાત્મત વજ્ઞાનસ્ય અસ ભાવનાિવપર ત-
ભાવનાિદિન ત્તાૈ સત્યાં ન િક ચ કૃત્યમ તીત્યાહ—

પ્રાપ્તે જ્ઞાનને િવજ્ઞાને જ્ઞેયે ચ હૃિદ સં સ્થતે ।
લ ધશા તપદે દેહે ન યાેગાે નવૈ ધારણા॥ ૧૭॥

જ્ઞાનને પરાેક્ષાત્મકેન િવજ્ઞાને અપરાેક્ષાનુભવાત્મકે,
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

યદ્વા, જ્ઞાનને શાસ્ત્રાચાયાપદેશજ યને િવજ્ઞાને
અનુભવાત્મકે પ્રાપ્તે સ ત, જ્ઞેયે સવર્વેદા તતા પયર્ગાેચરે
પરમાત્મિન હૃિદ સં સ્થતે હૃદ્યપરાેક્ષતયા ભાસમાને
સ ત, દેહે દેહાપેાિધમ ત વે લ ધશા તપદે
સ પ્રાપ્તબ્રહ્મભાવે સ ત, તદા, યાેગાેઽિપ ના ત ધારણા
ચ ના ત;
સદ્ધે ફલે સાધનને પ્રયાજેનાભાવાિદ ત ભાવઃ॥

અેવમાત્મત વાપરાેક્ષજ્ઞાનને મુક્તઃ સન્ ઈશ્વર અેવ
યતે ઇ ત તસ્ય વ પમાહ—

યાે વેદાદાૈ વરઃ પ્રાેક્તાે વેદા તે ચ પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
તસ્ય પ્રકૃ તલીનસ્ય યઃ પરઃ સ મહેશ્વરઃ॥ ૧૮॥

વેદાદાૈ સવર્વેદાનામાદાૈ વેદસ્યાધઃસ્રવણપિરહારાય
િવધીયમાનઃ વેદા તે ચ સવર્વેદાનામ તે ચ ઉપયુર્ ક્રમણ-
પિરહારાય પ્ર ત ષ્ઠતઃ સસં્થાિપતઃ, ચકારાત્ સવર્વેદ-
રક્ષણાય વેદમ યે ચ િનપા તતઃ યઃ વરઃ પ્રણવાત્મકઃ,
તસ્ય પ્રણવસ્ય પ્રકૃતાૈ પરાવસ્થાયાં લીનસ્ય યઃ પરઃ
પરાિદવાક્ચતુષ્ટયાેદ્બાેધકઃ, ઉપલક્ષણં ચૈતત્ સવર્-
પ્રાણે દ્રયકરણવગર્પ્રબાેધકઃ સવર્િનય તા સવાર્ તયાર્મી
યાે મહેશ્વર ઇ ત પ્ર સદ્ધઃ સ અેવ આત્મત વજ્ઞાની, ના ય
ઇત્યથર્ઃ॥

આત્મત વાપરાેક્ષાનુભવા પવૂ યાવાન્ ત સાધન-
પ્રયાસઃ કૃતઃ, તે ચ ત મન્ અનુભવે સ ન કતર્વ્ય ઇ ત
સદષૃ્ટા તમાહ—

નાવાથ ચ ભવેત્તાવદ્યાવ પારં ન ગચ્છ ત ।
ઉત્તીણ ચ સિર પારે નાવયા િક પ્રયાજેનમ્॥ ૧૯॥

યાવત્ યાવ પયર્ તં પારં નદ તીરં ન ગચ્છ ત ન
સ પ્રા ાે ત, તાવત્ તાવ પયર્ તં નાવાથ નદ તરણ-
સાધન લવનાથ ભવેત્ ભૂયાત્, સિર પારે નદ તીરે
ઉત્તીણ સ ત નાવયા નદ તરણસાધનને િક પ્રયાજેનં િકમિપ
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ના તીત્યથર્ઃ । તદ્વદત્રાિપ આત્માપરાેકે્ષ તે
શાસ્ત્રાિદભારૈઃ િક
પ્રયાજેન મ ત ભાવઃ॥

તદેવ ભઙ્ગ્ય તરેણ સદષૃ્ટા તમાહ—

ગ્ર થમ યસ્ય મેધાવી જ્ઞાનિવજ્ઞાનત પરઃ ।
પલાલ મવ ધા યાથ ત્યજેદ્ગ્ર થમશષેતઃ॥ ૨૦॥

મેધાવી બુ દ્ધમાન્ ગ્ર થમ યસ્ય વેદા તાિદશ્રવણં
કૃ વા, જ્ઞાને સામા યજ્ઞાને િવજ્ઞાને િવશષેાનુભવે
ત પરઃ સન્ ગ્ર થં સવર્શાસં્ત્ર ત્યજેત્ । અત્ર દષૃ્ટા તઃ—
ધા યાથ ધા યસિહતં ણમાદાય તદ્ગતધા ય વીકા-
રાન તરં પલાલં ગતક ણશં ણં યથા ત્યજેત્
તદ્વિદત્યથર્ઃ॥

િકચ —

ઉલ્કાહ તાે યથા ક શ્ચદ્દ્રવ્યમાલાેક્ય તાં ત્યજેત્
જ્ઞાનને જ્ઞેયમાલાેક્ય પશ્ચાજ્જ્ઞાનં પિરત્યજેત્॥ ૨૧॥

ક શ્ચત્ લાેકે અ ધકાર સ્થતદ્રવ્યદશર્નાથ સન,્
યથા ઉલ્કાહ તાે ભવ ત, પશ્ચાદ્દ્રવ્યમાલાેક્ય તદન તરં
તામુલ્કાં યથા ત્યજેત,્ તથા જ્ઞાનને જ્ઞાનસાધનને
જ્ઞેયં બ્રહ્મ આલાેક્ય અપરાેક્ષીકૃત્ય પશ્ચાત્ જ્ઞાનં
જ્ઞાનસાધનં પિરત્યજેત્ ઇત્યથર્ઃ ।

તે ચાપરાેક્ષજ્ઞાને, તને પ્રયાજેનાભાવાત્
સાધનં પિરત્યાજ્ય મત્યેતદ્દષૃ્ટા તા તરેણા યાહ—

યથા તને પ્તસ્ય પયસા િક પ્રયાજેનમ્ ।
અેવં તં પરમં જ્ઞા વા વેદૈનાર્ ત પ્રયાજેનમ્॥ ૨૨॥

યથા અ તને સાગરમથનાદ્ભૂતને અ તને પ્તસ્ય
સ તુષ્ટસ્ય પયસા ક્ષીરેણ પ્રયાજેનં ના ત, અેવં પરમં
તં જ્ઞા વા પરમાત્માનમપરાેક્ષીકૃત્ય વેદૈઃ વેદા ત-
શાસ્ત્રાિદ ભઃ િક પ્રયાજેનમ,્ ન િકમપીત્યથર્ઃ॥
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

િકચ, ત વજ્ઞાિનનઃ િવિધિનષેધાિદકતર્વ્યમિપ ના તીત્યાહ—

જ્ઞાના તને પ્તસ્ય કૃતકૃત્યસ્ય યાે ગનઃ ।
ન ચા ત િક ચ કતર્વ્યમ ત ચેન્ન સ ત વિવત્॥ ૨૩॥

જ્ઞાના તને પ્તસ્ય આન દૈકરસં પ્રાપ્તસ્ય કૃત-
કૃત્યસ્ય કૃતાથર્સ્ય યાે ગનઃ મુક્તસ્ય િક ચદિપ
િવિધિનષેધાિદ કતર્વં્ય ના ત, ત વને ઉત્તીણર્ વાિદ ત ભાવઃ ।
કતર્વ્યમિપ લાેકસગં્રહાથર્મવે, યદ્ય ભિનવેશને કમાર્સ ક્તર ત,
તિહ સ ત વિવન્ન ભવ ત, આ ઢાે ન ભવતીત્યથર્ઃ॥

અથર્જ્ઞાનં િવના કેવલં વેદપાઠમાત્રેણ વેદિવ વં
ના ત, િક તુ વેદતા પયર્ગાેચરબ્રહ્મજ્ઞાનનેવૈ
વેદિવ વ મત્યાહ—

તૈલધારા મવા ચ્છન્નં દ ઘર્ઘ ટાિનનાદવત્ ।
અવાચ્યં પ્રણવસ્યાગ્રં ય તં વેદ સ વેદિવત્॥ ૨૪॥

તૈલધારા મવા ચ્છન્નં સ તતધારાવત્
િવચ્છેદરિહતં દ ઘર્ઘ ટાિનનાદવત્
અ તદ ઘર્ઘ ટા વ યગ્રવચ્ચ
િવચ્છેદરિહતં અવાચ્યમ્ અવાઙ્મનસગાેચરં પ્રણવસ્ય
અકારાેમકાર બ દુનાદાત્મકસ્ય સકલવેદસારસ્ય અગ્રં લકં્ષ્ય
બ્રહ્મ યાે વેદ, સ વેદિવત્ વેદા તાથર્જ્ઞાની; ના ય ઇત્યથર્ઃ॥

ત વજ્ઞાિનનઃ સમાિધસાધન વ પમાહ—

આત્માનમર ણ કૃ વા પ્રણવં ચાેત્તરાર ણમ્ ।
યાનિનમર્થના યાસાદેવં પ યેિન્નગૂઢવત્॥ ૨૫॥

આત્માનં આત્મિન ક ર્ વાદ્ય યાસવ તં વં અર ણ
કૃ વા અધરાર ણ ભાવિય વા, પ્રણવં પરમાત્મપ્ર તપાદકં
શ દં ઉત્તરાર ણ કૃ વા ભાવિય વા,
યાનિનમર્થના યાસાત્
યાન પમથનને પાનૈઃપુ યને પવૂાક્તપ્રકારેણ િનગૂઢવત્
પા ડત્યાપ્રકટનને યાે વતર્ત,ે સ અેવં પરમાત્માનં પ યેત;્
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ના ય ઇત્યથર્ઃ॥
યાવદપરાેક્ષાનુભવપયર્ તં વયપં્રકાશબ્રહ્મ-

ધારણામાહ—

તાદશૃં પરમં પં મરે પાથર્ હ્યન યધીઃ ।
િવધૂમા ગ્ િનભં દેવં પ યેદ ત્ય તિનમર્લમ્॥ ૨૬॥

હે પાથર્, િવધૂમા ગ્ િનભં િવગતધૂમા ગ્ િરવ
દ્યાેતમાનમ્ અત્ય તિનમર્લમ્ અ ત વચ્છં દેવં વયં-
પ્રકાશં પરમાત્માનં યાવ પ યેત્ અપરાેક્ષીકુયાર્ત્,
તાવત્ તાદશૃં પરમં સવા કૃષં્ટ પં બ્રહ્મ-
વ પમ,્ અન યધીિર ત અન ય ચત્તઃ સન્ સં મરેત્

બ્રહ્મધારણં કુયાર્િદત્યથર્ઃ॥
ભાવનાપ્રકારમવે બ્રહ્મ વ પપ્રકટનવ્યાજેન

િવશદય ત—

દૂરસ્થાેઽિપ ન દૂરસ્થઃ િપ ડસ્થઃ િપ ડવ જતઃ ।
િવમલઃ સવર્દા દેહી સવર્વ્યાપી િનર જનઃ॥ ૨૭॥

દેહી વઃ સવર્દા સવર્ મન્ કાલે દૂરસ્થાેઽિપ અજ્ઞસ્ય
પરાેક્ષવત્ સ્થતાેઽિપ ન દૂરસ્થઃ પરાેક્ષ સ્થતાે ન ભવ ત;
િક તુ સવર્દાિપ અપરાેક્ષ અેવેત્યથર્ઃ । િપ ડસ્થાેઽિપ અજ્ઞસ્ય
શર રસ બ ધા યાસાત્ પિર ચ્છન્નવત્ ભાસમાનાેઽિપ,
િપ ડવ જતઃ શર રસ બ ધ યાસરિહતઃ; તત્ર હેતુઃ—
િવમલઃ િનમર્લઃ સવર્વ્યાપી સવર્તઃ પિરપૂણર્ઃ િનર જનઃ વયં-
પ્રકાશશ્ચ । અેવં યાયેિદ ત પવૂણ સ બ ધઃ॥

િકચ, દેહા યાસાત્ પ્રતીયમાનં
ક ર્ વભાે વાિદકમાત્મનાે ના ત ઇત્યાહ—

કાયસ્થાેઽિપ ન કાયસ્થઃ કાયસ્થાેઽિપ ન યતે ।
કાયસ્થાેઽિપ ન ભુ નઃ કાયસ્થાેઽિપ ન બ યતે॥ ૨૮॥

દેહી વઃ કાયસ્થાેઽિપ શર રા યાસવાનિપ ન
કાય તઃ શર રિન મત્તબ ધરિહતઃ । કાયસ્થાેઽિપ
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

જન્માિદવચ્છર રસ્થાેઽિપ ન યતે શર રિન મત્તજન્મરિહત ઇત્યથર્ઃ ।
કાયસ્થાેઽિપ ભાેગસાધનીભૂતશર રસ્થાેઽિપ ન ભુ નઃ ભાેગરિહતઃ ।
કાયસ્થાેઽિપ બ ધહેતુભૂતદેહસ્થાેઽિપ ન બ યતે બ ધનં
ન પ્રા ાેતીત્યથર્ઃ ।

િકચ—

કાયસ્થાેઽિપ ન લપ્તઃ સ્યા કાયસ્થાેઽિપ ન બા યતે ।
કાયસ્થાેઽિપ સખુદુઃખાિદહેતુભૂતદેહસ બ ધાેઽિપ

ન લપ્તઃ સ્યાત્ સખુદુઃખાિદસ બ ધરિહત ઇત્યથર્ઃ ।
કાયસ્થાેઽિપ મરણધમર્વદે્દહસ્થાેઽિપ ન બા યતે ન મ્રયત ઇત્યથર્ઃ ।
અનને જન્માિદષડ્ભાવિવકારશૂ ય વં દ શતમ્॥

યદ યાસને આત્મમાેહા સં તઃ, તદપવાદેન તત્રવૈ
દેહા તઃકરણાદાવાત્મા િવચારણીય ઇત્યાહ—

તલમ યે યથા તૈલં ક્ષીરમ યે યથા ઘ્ તમ્॥ ૨૯॥
પુ પમ યે યથા ગ ધઃ ફલમ યે યથા રસઃ ।
કાષ્ઠા ગ્ વ પ્રકાશતે આકાશે વાયવુચ્ચરેત્॥ ૩૦॥

આત્મા તલમ યે તૈલાચ્છાદક તલષેુ યથા તૈલમ,્
ય ત્રાિદના તલે િન પષ્ટે યથા તલા થક્ તૈલં શદંુ્ધ
ભાસત,ે યથા ક્ષીરમ યે ઘ્ તાચ્છાદકક્ષીરાણાં મ યે
ક્ષીર વાપનાેદકાપેાયદ્વારા દિધપિરણામે મથનનેાપનીતે
નવનીતાિદપિરણામદ્વારા અ ગ્ સયંાેગાત્ યથા ઘ્ તં
પ્રતીયત,ે તથા પુ પાણાં મ યે યથા ગ ધઃ પ્રતીયત,ે
ફલમ યે વગ યાિદહેયાંશપિરત્યાગને યથા રસાે
ભાસત,ે આકાશે યથા વાયુઃ સવર્ગતઃ સન્ વા ત
સચંર ત, તથા કાષ્ઠા ગ્ વત્ અર યાિદ સ્થતા ગ્ ઃ
મથનાિદના મ થતે
યથા કાષ્ઠભાવં િવહાય વયપં્રકાશતયા ભાસત,ે
તદ્વદાત્માિપ અશ્રમયાિદપ ચકાેશષેુ મ યે હેયાંશ-
પિરત્યાગને આન દાત્મકતયા વયપં્રકાશઃ સન્ ભાસત
ઇત્યથર્ઃ॥
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અેતદેવ દાષ્ટાર્ તકે સવ પષ્ટમપુપાદય ત—

તથા સવર્ગતાે દેહી દેહમ યે વ્યવ સ્થતઃ ।
મનસ્થાે દે શનાં દેવાે મનાેમ યે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૩૧॥

તથા પવૂાક્તતૈલાિદવત્ સવર્ગતઃ સવર્વ્યાપી દેહી
વઃ દેહમ યે નાના ભન્ન તયર્ગ્દેહાિદદેહમ યે વ્યવ સ્થતઃ

નાના ભન્ન તલષેુ તૈલવત્ અેક વને સ્થત ઇત્યથર્ઃ । દેિહનાં
તત્તદે્દહભેદેન ભન્નાનાં વાનાં મનસ્થઃ તત્તદ તઃ-
કરણસ્થઃ દેવઃ ઈશ્વરઃ મનાેમ યે
તત્તદ્દષુ્ટાદુષ્ટા તઃકરણષેુ
વ્યવ સ્થતઃ સા ક્ષતયા ભાસત ઇત્યથર્ઃ॥

તાદશૃબ્રહ્માપરાેકે્ષ્યણ મુચ્ય ત ઇત્યાહ—

મનસં્થ મનમ યસં્થ મ યસ્થં મનવ જતમ્ ।
મનસા મન આલાેક્ય વયં સ ય ત યાે ગનઃ॥ ૩૨॥

મનસં્થ મનાેઽવ ચ્છનં્ન મનમ યસં્થ મનઃસા ક્ષ-
ભૂતં મ યસ્થં સવર્સા ક્ષભૂતમ્ મનવ જતં
સઙ્ક પિવક પાિદરિહતં મનઃ અવબાેધાત્મકં દેવં મનસા
પિરશદુ્ધા તઃકરણને આલાેક્ય તદ્ગાેચરાપરાેક્ષચરમ ત્ત
લ વા યાે ગનઃ વયમવે સ ય ત િન ત્તાિવદ્યકા મુક્તા
ભવ તીત્યથર્ઃ॥
આકાશં માનસં કૃ વા મનઃ કૃ વા િનરા પદમ્ ।
િનશ્ચલં ત દ્વ નીયા સમાિધસ્થસ્ય લક્ષણમ્॥ ૩૩॥

આકાશવન્માનસં મનાે િનમર્લં કૃ વા મનઃ
સઙ્ક પિવક પાત્મકં િનરા પદમ્ િનિવષયં કૃ વા િનશ્ચલં
િન ક્રયમીશ્વરં યાે િવ નીયાત્, સ અેવ સમાિધસ્થઃ ।
તાદશૃજ્ઞાનમવે સમાિધસ્થસ્યાિપ લક્ષણ મત્યથર્ઃ॥

આ ઢસ્ય લક્ષણમુક્તમ્, આ ક્ષાે પાયમાહ—

યાેગા તરસં પી વા વાયુભક્ષઃ સદા સખુી ।
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

યમમ યસ્યતે િનતં્ય સમાિધ ર્ત્યુનાશકૃત્॥ ૩૪॥
યાેગા તરસં પી વા યમિનયમાદ્યષ્ટાઙ્ગયાેગ-

અ તપાનં કૃ વા તત્ત પ્ર તપાદકશાસ્ત્રમ યસ્યેત્યથર્ઃ,
વાયુભક્ષઃ વાયુમાત્રાહરઃ, ઉપલક્ષણમેતત,્ િહત મત-
મે યાશી, સદા સખુી સવર્દા સ તુષ્ટઃ સન,્ યં યમં
મનાેિનગ્રહં િનત્યમ યસ્યત,ે સ સમાિધિરત્યુચ્યતે । સ સમાિધઃ
ત્યુનાશકૃત્ જનનમરણસસંારનાશકૃિદત્યથર્ઃ॥

તાદશૃસમાધાૈ સ્થતસ્ય લક્ષણમાહ—

ઊ વર્શૂ યમધઃશૂ યં મ યશૂ યં યદાત્મકમ્ ।
સવર્શૂ યં સ આત્મે ત સમાિધસ્થસ્ય લક્ષણમ્॥ ૩૫॥

ઊ વર્શૂ યમ્ ઊ વર્દેશપિરચ્છેદરિહતં
અધઃશૂ યમ્ અધાેમ યદેશપિરચ્છેદરિહતં સવર્શૂ યં
દેશકાલાિદપિરચ્છેદરિહતં યદાત્મકં ય વ પમ્, સ
આત્મે ત ભાવના સમાિધસ્થસ્ય લક્ષણ મત્યથર્ઃ॥

અેતસ્યાઇકા તકદષૃ્ટેઃ િવિધિનષેધાતીત વમાહ—

શૂ યભાિવતભાવાત્મા પુ યપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
શૂ ય મ ત સવર્પિરચ્છેદરિહત મ ત ભાિવતઃ વા સતઃ

ભાવઃ અ ભપ્રાયાે યસ્યાત્મનઃ તાદશૃઃ સન્
શૂ યભાિવતભાવાત્મા
યાેગી પુ યપાપૈઃ િવિધિનષેધપ્રયુક્તૈઃ પ્રમુચ્યતે મુક્તાે
ભવતીત્યથર્ઃ॥

અેવં ભગવદુપિદષ્ટસમાધાૈ િવરાેધમસ ભવં ચ આહ—

અજુર્ન ઉવાચ—

અદૃ યે ભાવના ના ત દૃ યમેત દ્વન ય ત॥ ૩૬॥
અવણર્મ વરં બ્રહ્મ કથં યાય ત યાે ગનઃ ।

અદૃ યે જ્ઞાનાગાેચરે વ તુિન ભાવના યાનં ના ત;
નનુ તિહ દૃ યં ભવ વ ત ચેત,્ દૃ યમેત સવ
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િવન ય ત નાશં પ્રા ાે ત શુ ક્તકા યવત્ । તથા ચ
અવણ પ-
રિહતમ્ અ વરં શ દાગાેચરં બ્રહ્મ યાે ગનઃ કથં યાય ત,
યાનસ્ય ત્યાત્મક વનેાનનુભૂતે તદયાેગાત્ ઇ ત ભાવઃ ।

ન િહ સાવયવમૂત્યાર્િદમ વને વયં યાનં બ્રૂમઃ
યને વયાેક્તં ઘટેત, િક તુ િનિવશષેપરબ્રહ્મણ અેવ િનમર્લં
િન કલ મત્યાિદના, વેદા તજ ય ત્તગાેચર વને
ત સ ભવતીત્ય ભપ્રાયેણાહ—

શ્રીભગવાનવુાચ—

ઊ વર્પૂણર્મધઃપૂણ મ યપૂણ યદાત્મકમ્॥ ૩૭॥
સવર્પૂણ સ આત્મે ત સમાિધસ્થસ્ય લક્ષણમ્ ।

ઊ વાર્ધાેમ યપૂણર્શ દૈઃ સવર્દેશતઃ સવર્કાલતઃ
પિરચ્છેદં વ્યાવતર્ય ત । યદાત્મકં યત્ અેતાદશૃં વ તુ
સવર્ત્ર પિરપૂણ સ આત્મે ત યાે યાય ત, સ સમાિધસ્થઃ ।
તસ્ય લક્ષણમિપ તદેવેત્યથર્ઃ॥

ન વયં સાલ બનયાેગાે િનરાલ બનયાેગાે વે ત દ્વધેા
િવક ય તત્ર દાષેમાશઙ્ક્યાહ—

અજુર્ન ઉઅવાચ—

સાલ બસ્યા યિનત્ય વં િનરાલ બસ્ય શૂ યતા॥ ૩૮॥
ઉભયાેરિપ દુષ્ઠ વા કથં યાય ત યાે ગનઃ ।
સાલ બસ્ય મૂત્યાર્ધારાિદસિહતસ્ય અિનત્ય વં િવના શ વમ્,
િનરાલ બસ્ય મૂત્યાર્ધારાિદરિહતસ્ય શૂ યતા શશ-
િવષાણાિયત વમ્, અેવમુભયાેરિપ દુષ્ટ વાત્
દાષેઘિટત વાત્ યાે ગનઃ કથં યાય તી ત પ્રશ્નાથર્ઃ॥

યજ્ઞદાનાિદના શદુ્ધા તઃકરણસ્ય
વેદા તજ યિનિવશષેબ્રહ્મગાેચર ત્તસ ભવાત્ ન
શૂ યતેત્ય ભપ્રાયેણાહ—
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

શ્રીભગવાનવુાચ—

હૃદયં િનમર્લં કૃ વા ચ તિય વા યનામયમ્॥ ૩૯॥
અહમવે ઇદં સવર્ મ ત પ યે પરં સખુમ્ ।

હૃદયં ચત્તં િનમર્લં જ્ઞાનિવરાેિધરાગાિદદાષેરિહતં
કૃ વા અનામયં ચ તિય વા ઈશ્વરં યા વા પરં સખુી સન્
અેક અેવાહ મદં સવ જગ લમહમવે ન મત્તાે વ્ય તિરક્તમ યત્
ઇ ત પ યેત્ અપરાેક્ષાનુભવં પ્રા ુયાત્ ઇત્યથર્ઃ॥

અથાર્ત્મકસ્ય જગતઃ શ દિન ય વને શ દસ્ય વણાર્-
ત્મક વને વણાર્નાં પ્રણવાત્મક વને પ્રણવસ્ય બ દ્વાત્મક વને
બ દાેઃ નાદાત્મક વને નાદસ્ય બ્રહ્મ યાનસ્થાનાત્મક-
કલાત્મક વને બ્રહ્મ ણ સમ વયને બ દુનાદકલાતીતં બ્રહ્મ
યાયેિદ ત ભગવતાેક્તમ્, ત દ્વિવચ્ય જ્ઞાતું ચ્છ ત—

અજુર્ન ઉવાચ—

અક્ષરા ણ સમાત્રા ણ સવ બ દુસમા શ્રતાઃ॥ ૪૦॥
બ દુ ભ ભદ્યતે નાદઃ સ નાદઃ કેન ભદ્યતે ।

હે ભગવન્ સમાત્રા ણ અક્ષરા ણ અકારાદ િન સવ
સવાર્ ણ લઙ્ગવ્યત્યયઃ આષર્ઃ, બ દુસમા શ્રતાઃ
બ દુતન્માત્રાણીત્યથર્ઃ । બ દુ તુ નાદેન ભદ્યતે નાદતન્માત્રઃ
સન્ તત્ર સમ વેતીત્યથર્ઃ । સ નાદઃ કલાયાં સમ વે ત । સા
કલા
કુત્ર સમ વે ત ઇ ત પ્રશ્નાથર્ઃ । યદ્યિપ શ્લાેકે સ નાદઃ કેન
ભદ્યત ઇ ત
નાદસ્યવૈ સમ વયઃ ષ્ટ ઇ ત ભા ત, તથાિપ નાદસ્ય
કલાસમ વય
ઇ ત પ્ર સદ્ધ વાત્ નાદપદં કલાપેલક્ષણમ્॥

અેવં ષ્ટાે ભગવાન્ બ્રહ્મ ણ સમ વે ત ઇ ત
ઉત્તરમાહ—

શ્રીભગવાનવુાચ—
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અનાહતસ્ય શ દસ્ય તસ્ય શ દસ્ય યાે વિનઃ॥ ૪૧॥
વનેર તગર્તં જ્યાે તજ્યા તર તગર્તં મનઃ ।
તન્મનાે િવલયં યા ત ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્॥ ૪૨॥

અનાહતસ્ય શ દસ્ય પરાવસ્થાપન્નપ્રણવસ્ય યઃ વિનઃ
નાદઃ તસ્ય નાદસ્ય જ્યાે તઃ અ તગર્તમ્ । તને તે ે પકલાયાં
નાદસ્યા તભાર્વ ઇ ત તા પયર્મ્ । કલા તભાર્વમાહ—
જ્યાે તર તગર્તં મન ઇ ત । મનસઃ જ્યાે ત ય તભાર્વાે નામ
તન્માત્રયા તત્ર વ્યા પ્તઃ । તથા ચ મન સ જ્યાે તષઃ કલાયાઃ
સમ વય ઇ ત
ભાવઃ । તત્ મનઃ શ દાિદપ્રપ ચકારણભૂતં મનઃ
યત્ર િવલયં યા ત, યત્ર બ્રહ્મ ણ
વેદા તજ યિનિવક પકબ્રહ્મ-
ગાેચરમનાે ત્તઃ લયં યા ત, તત્ ત્તલયસ્થાનં ત્ત-
લયાત્મકં વા િવ ણાેઃ પરમમ્ ઉ કૃષં્ટ પદં વ પ મ ત ।
તદુક્તમ્—મનઃ કાયા ગ્ ના હ તીત્યાિદના॥

પનુ તદેવ િવ શન ષ્ટ—

ૐકાર વિનનાદેન વાયાેઃ સહંરણા તકમ્ ।
િનરાલ બં સમુિદ્દ ય યત્ર નાદાે લયં ગતઃ॥ ૪૩॥

આકાર વિનનાદેન આકાર વ યાત્મકનાદેન સહ વાયાેઃ
સહંરણા તકં રેચકપૂરકાિદક્રમેણ િનય મતવાયાે પસહંાર-
પયર્ તં િનરાલ બં િનિવશષેં બ્રહ્મ સમુિદ્દ ય લકં્ષ્ય
કૃ વા યાયેત્ । યત્ર સ નાદાે લયં ગતઃ નાશં
પ્રા ુયાત્, તત્ નાદનાશાિધકરણાત્મકં નાદનાશાત્મકં
વા િવ ણાેઃ પરમં પદ મત્યથર્ઃ॥

અેવં યાનપ્રકારેણ શદુ્ધા તઃકરણસ્ય આ ઢસ્ય
પુ યપાપે િવધૂય બ્રહ્મસાયજેુ્યઽ ભિહતે,
આ ક્ષાેરપિરશદુ્ધ-
અ તઃકર ણ વને બ્રહ્મસાયજુ્યાસ ભવે
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

ધમાર્ધમર્િવધનૂનાસ ભવને
તદ્દવ્ારા જનનમરણાિદકમવ યં ભાવ્ય મ ત મન સ િન શ્ચત્ય var ભાિવતવ્ય મ ત
પનુરા ત્તપ્રકારં ચ્છ ત—

અજુર્ન ઉવાચ—

ભન્ને પ ચાત્મકે દેહે ગતે પ ચસુ પ ચધા ।
પ્રાણૈિવમુક્તે દેહે તુ ધમાર્ધમા ક્વ ગચ્છતઃ॥ ૪૪॥

પ ચાત્મકે પ ચભૂતાત્મકે દેહે સ્થૂલશર રે
ભન્ને ગતે સ ત, પ ચસુ પ ચભૂતષેુ પ ચધા
તત્ત થવ્યાદ્યા-
કારેણ સ્થતષેુ સ સ,ુ દેહે પ્રાણૈઃ પ્રાણાિદપ ચવાયુ ભઃ
િવયુક્તે સ ત, ધમાર્ધમા પુ યપાપે ક્વ ગચ્છતઃ કુત્ર
યાસ્યતઃ॥

અેવં ષ્ટાે ભગવાન્ લઙ્ગશર રાધારતયા તષ્ઠત
ઇત્યુત્તરમાહ—

શ્રીભગવાનવુાચ—

ધમાર્ધમા મનશ્ચવૈ પ ચભૂતાિન યાિન ચ ।
ઇ દ્રયા ણ ચ પ ચવૈ યાશ્ચા યાઃ પ ચ દેવતાઃ॥ ૪૫॥
તાશ્ચવૈ મનસા સવ િનત્યમવેા ભમાનતઃ ।

વને સહ ગચ્છ ત યાવત્ત વં ન િવ દ ત॥ ૪૬॥
ધમાર્ધમા પુ યપાપે મનશ્ચ અ તઃકરણં યાિન ચ

પ ચભૂતાિન થવ્યાદ િન યાિન ચ પ ચે દ્રયા ણ ચ -
રાદ િન વાગાદ િન જ્ઞાનકમાર્ત્મકાિન ચ યાશ્ચા યાઃ
પ ચદેવતાઃ પ ચે દ્રયા ભમાિન યઃ િદગ્વાતાદયઃ,
તદુક્તમ્—
િદગ્વાતાદકર્પ્રવેતા શ્વવિહ્નપ્રા યપ્રલીયકાઃ ઇ ત, તા
દેવતાઃ, અેતે સવર્ભૂતાદયઃ મનસા અ તિર દ્રયેણ િનત્યમવે
સવર્દા
અ ભમાનતઃ મમતાહઙ્કારિવષય વને યાવત્ત વં ન િવ દ ત
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અપરાેક્ષબ્રહ્માનુભવં ન પ્રા ાે ત, તાવ વને સહ
વાપેાિધના

લઙ્ગને સહ ગચ્છ ત ગતાગતં પ્રા ુવ તીત્યથર્ઃ॥
અેવં સ્થૂલદેહલયેઽિપ ધમાર્ધમા

લઙ્ગશર રમા શ્રત્ય તષ્ઠત ઇત્યુક્તે, લઙ્ગશર રભઙ્ગઃ
કદે ત
ચ્છ ત—

અજુર્ન ઉવાચ—

સ્થાવરં જઙ્ગમં ચવૈ ય ક ચ સચરાચરમ્ ।
વા વને સ ય ત સ વઃ કેન સ ય ત॥ ૪૭॥

સ્થાવરજઙ્ગમાત્મકં સચરાચરં ચરાચરસિહતં
જગ લં સવર્ મન્ યે વાઃ અ ભમાનવ તઃ
સ્થૂલદેહા ભમાિનનાે
િવશ્વાત્મકા વાઃ વને લઙ્ગશર રા ભમાિનના તજૈસને
સ ય ત િવશ્વા ભમાનં ત્યજ ત । સ વઃ તજૈસા ભમાની કેન
હેતનુા સ ય ત વા ભમાનં ત્યજતી ત પ્રશ્નાથર્ઃ॥

અેવં ષ્ટે સ ત પ્રાજ્ઞને તજૈસઃ સ ય ત,
પ્રાજ્ઞ તુર યે-
ણેત્યેવં ક્રમેણ સ યતીત્યુત્તરમાહ—

શ્રીભગવાનવુાચ—

મખુના સકયાેમર્ યે પ્રાણઃ સચંરતે સદા ।
આકાશઃ િપબતે પ્રાણં સ વઃ કેન વ ત॥ ૪૮॥

મખુના સકયાેમર્ યે મખુના સકામ યતઃ સદા સવર્દા
યાવદદષંૃ્ટ પ્રાણવાયુઃ સચંરતે અજપામ ત્રાત્મક વને
અેકૈકસ્ય િદનસ્ય ષટ્શતાિધકૈકિવશ તસહસ્રસઙ્ખ્યયા
સચંર ત, તાવ પયર્ તમદષૃ્ટમિહ ા લઙ્ગમિપ વતર્તે ।
યદા તુ યાેગમિહ ા બ્રહ્મજ્ઞાનાન તરં વસ્યાદષૃ્ટ-
િન ત્તઃ, તદા આકાશઃ વ વિન મત્તં પ્રાણં િપબત,ે તદા
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

વઃ કેન વ ત વ વાપાદકાિવદ્યાિન ત્ત્યા
િનર જનબ્રહ્મ-
ભાવે તે વ વમવે ના તીત્યથર્ઃ॥

નનુ બ્રહ્મા ડાદુ્યપાિધિવ શષ્ટસ્ય સવર્ગતસ્ય બ્રહ્મણઃ
કથં િનર જન વ મ ત ચ્છ ત—

અજુર્ન ઉવાચ—

બ્રહ્મા ડવ્યાિપતં વ્યાેમ વ્યાે ા ચાવે ષ્ટતં જગત્ ।
અ તબર્િહશ્ચ તદ્વ્યાેમ કથં દેવાે િનર જનઃ॥ ૪૯॥

હે ભગવન્ વ્યાેમ આકાશં બ્રહ્મા ડવ્યાિપતં
બ્રહ્મા ડા-
વ ચ્છન્ન મત્યથર્ઃ । વ્યાે ા ચ આકાશને જગત્ આવે ષ્ટતં
વ્યાપ્તમ્, ત મા કારણાત્ અ તબર્િહશ્ચ વ્યાેમવૈ વતર્ત,ે
અેવં સ ત દેવઃ ઈશ્વરઃ કથં િનર જનઃ અ યપ્રકાશિનરપેક્ષઃ
કથ મત્યથર્ઃ॥

આકાશાિદસવર્પ્રપ ચસ્ય ક પત વને સવ
સે સ્યતીત્ય ભપ્રાયેણાહ—

શ્રીભગવાનવુાચ—

આકાશાે હ્યવકાશશ્ચ આકાશવ્યાિપતં ચ યત્ ।
આકાશસ્ય ગુણઃ શ દાે િનઃશ દાે બ્રહ્મ ઉચ્યતે॥ ૫૦॥

આકાશઃ મહાકાશઃ અવકાશઃ પિર ચ્છન્નાકાશઃ
ઉભયમ યાકાશને આકાશતન્માત્રભૂતને શ દેન
વ્યાિપતં વ્યાપ્તં તદુપાદનકતયા તદ તિરક્તં ન
ભવતીત્યથર્ઃ । તિહ ઉપાદાનસ્ય શ દસ્ય
અ તિરક્ત વમિ વત્યત આહ—
આકાશસ્ય ગુણઃ શ દ ઇ ત, શ દઃ તન્માત્રભૂતઃ આકાશસ્ય
મ યા-
ભૂતાકાશસ્ય ગુણઃ પિરણા યપુાદાનં યતઃ, અત અેવ વયમિપ
મ યાભૂત ઇત્યથર્ઃ । બ્રહ્મ તુ િનઃશ દઃ િન પ્રપ ચઃ
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ઇત્યુચ્યતે । તથા ચ સત્યસ્યાક્ષરસ્ય બ્રહ્મણઃ અસત્યેન સહ
સ બ ધાસ ભવાત્ િનર જન વમપુપદ્યત ઇત્યથર્ઃ॥

અેવં ભગવતાેક્તે, અક્ષરશ દસ્ય ભગવદ ભમતાથ
અ નાનઃ સન્ લાેકપ્ર સદ્ધવણાર્ત્મકાક્ષરબુદ્ યા
વણાર્નામક્ષર વં ન સ ભવતીત્ય ભપ્રાયેણ ચ્છ ત—

અજુર્ન ઉવાચ—

દ તાેષ્ઠતાલુ જહ્વાનામા પદં યત્ર દૃ યતે ।
અક્ષર વં કુત તષેાં ક્ષર વં વતર્તે સદા॥ ૫૧॥

હે ભગવન્ યત્ર વણાર્ત્મકાક્ષરેષુ દ તાેષ્ઠતાલુ-
જહ્વાનામ્, ઉપલક્ષણેમેતત્ ક ઠાદ નામષ્ટાનાં
સ્થાનાનામ્, આ પદમ્ આ પદ વં દૃ યતે પ્રત્યક્ષ-
મનુભૂયતે । ’ અકુહિવસજર્નીયાનાં ક ઠઃ ’ ઇત્યાિદના
શ્રૂયતે ચ । તથા ચ તષેાં વણાર્નામ્ અક્ષર વં નાશ-
રિહત વં કુતઃ, ઉ પ ત્તમતાે નાશાવ યંભાવાત્ ? સદા
સવર્કાલં ક્ષર વં નાશવ વમવે વતર્તે તષેામ,્ નાશ-
રિહત વં કુત ઇ ત પ્રશ્નાથર્ઃ॥

અેવમ ભપ્રાયમ નાનને અજુર્નને ષે્ઠ વા ભપ્રેત-
મક્ષરશ દાથ સુ્ફટયન્ ભગવાનવુાચ—

શ્રીભગવાનવુાચ—

અઘાષેમવ્ય જનમ વરં ચા-
યતાલુક ઠાેષ્ઠમના સકં ચ ।

અરેખ તં પરમૂ મવ જતં
તદક્ષરં ન ક્ષરતે કથં ચત્॥ ૫૨॥

અઘાષેં ઘાષેાખ્યવણર્ગુણરિહતમ્ અવ્ય જનં
કકારાિદવ્ય જનાતીતમ્ અ વરમ્ અજતીતમ,્ અતાલુક ઠાે-
ષ્ઠમિપ અ વ્ય જનાદુ્ય પ ત્તસ્થાનતા વાેષ્ઠાિદરિહતં
અના સકમ્ અનુ વારાે પ ત્તસ્થાનના સકાતીતમ્ અરેખ તં
વણર્વ્ય જકરેખાસમૂહાતીતમ્ ઊ મવ જતં શષસહ-
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

અતીતમ,્ યદ્વા, ઊ મશ દેન શ્વાસાખ્યાે ગુણાેઽ ભધીયતે
તદ્રિહતમ,્ પરં લાેકપ્ર સદ્ધવણર્લક્ષણાતીતં યત્ બ્રહ્મ
કથં ચત્ સવર્પ્રકારેણ સવર્કાલેઽિપ ન ક્ષરત,ે
તદેવાક્ષર-
શ દેનાેચ્યતે । ન લાૈિકકા યક્ષરાણીત્યથર્ઃ॥

અેતાદશૃં બ્રહ્મજ્ઞાનાપેાયમ્ અનુભવદાઢ્ર્યાય
પનુરિપ ચ્છ ત—

અજુર્ન ઉવાચ—

જ્ઞા વા સવર્ગતં બ્રહ્મ સવર્ભૂતાિધવા સતમ્ ।
ઇ દ્રયાણાં િનરાેધને કથં સ ય ત યાે ગનઃ॥ ૫૩॥

સવર્ભૂતાિધવા સતં સવર્ભૂતે વ ય તયાર્ મતયા
સ્થતં
સવર્ગતમ્ અ તબર્િહશ્ચ પિરપૂણર્મ્, બ્રહ્મ જ્ઞા વા સ યગ્-
િવબુ ય યાે ગનઃ ઇ દ્રયાણાં િનરાેધને ઇ દ્રયિનયમનને કથં
સ ય ત કેનાપેાયને મુક્તા ભવ તીત્યથર્ઃ॥

અેવં ષ્ટાે ભગવાન્ તમવે જ્ઞાનાપેાયં પનુર યાહ—

શ્રીભગવાનવુાચ—

ઇ દ્રયાણાં િનરાેધને દેહે પ ય ત માનવાઃ ।
દેહે નષ્ટે કુતાે બુ દ્ધબુર્ દ્ધનાશે કુતાે જ્ઞતા॥ ૫૪॥

માનવાઃ મનુ યાઃ ઇ દ્રયાણાં િનરાેધને ઇ દ્રયિનયમનને
દેહે દેહે અેવ પ ય ત જ્ઞાસ્ય ત, ત માત્ દેહદાઢ્ય ચ
જ્ઞાનાપેાય ઇ ત ભાવઃ । તદભાવે જ્ઞાનમવે ના ત ઇત્યાહ—
દેહે નષ્ટે અદષૃ્ટે સ ત બુ દ્ધઃ કુતઃ ત વજ્ઞાનં કુતઃ ?
ત માદે્દહે દ્રયાિદ ભઃ યજ્ઞદાનાિદશ્રવણાિદકમવે ત વજ્ઞાને
કારણ મ ત ભાવઃ॥

તાદશૃં ચ કારણં
યાવ પયર્ તમનુષે્ઠય મત્યાશઙ્ક્ય
અવિધમાહ—
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તાવદેવ િનરાેધઃ સ્યાદ્યાવત્ત વં ન િવ દ ત ।
િવિદતે તુ પરે ત વે અેકમવેાનપુ ય ત॥ ૫૫॥

યાવત્ત વજ્ઞાનં ના ત,
તાવ પયર્ ત મ દ્રયિનરાેધઃ સ્યાત્;
પરે ત વે અખ ડાન દબ્રહ્મ ણ િવિદતે અપરાેક્ષભૂતે સ ત,
અેકમવેાનપુ ય ત અેકમવે દેહે દ્રયસાધનાનુષ્ઠાનાિદસાધન-
રિહતં બ્રહ્મવૈાનપુ ય ત, ના યત્; તદન તરં સાધના-
નુષ્ઠાનપ્રયાસાેઽિપ મા ભૂિદ ત ભાવઃ॥

ત માદ્યાવત્ત વજ્ઞાં તાવ સાધનમનુષે્ઠયમ્,
તદભાવે તન્ન સ યતીત્યાહ—

નવ ચ્છદ્રકૃતા દેહાઃ સ્રવ ત ગ લકા ઇવ ।
નવૈ બ્રહ્મ ન શદંુ્ધ સ્યા પુમા બ્રહ્મ ન િવ દ ત॥ ૫૬॥

દેહાઃ જ્ઞાનકારણીભૂતશર રા ણ નવ ચ્છદ્રકૃતાઃ
િવષયસ્રાિવ ત્તમન્નવે દ્રયઘિટતાિન; તત્ર દષૃ્ટા તઃ
ગ લકા ઇવ ચ્છદ્રઘટા ઇવ સવર્દા જ્ઞાનં સ્રવ તીત્યથર્ઃ ।
તાદશૃિવષયપ્રવણ ચત્તસ્ય બ્રહ્મ ન શદંુ્ધ સ્યાત્ ઇ ત
નવૈ ઈશ્વર વક ર્ વ બ બ વાિદઘિટતં ન ભવ ત । તથા ચ
બ્રહ્મ ણ બ બ વાિદઘિટતે પુમાન્ સખુદુઃખા ભમાની
પ્ર ત બ બાે વઃ બ્રહ્મ ન િવ દ ત આન દાનુભવં ન પ્રા ાે-
તીત્યથર્ઃ॥

ત માત્ યાવત્ત વાપરાેક્ષપયર્ તં સાધને યત્નઃ
કતર્વ્યઃ, તે ચ ત વાવબાેધે િવિધિનષેધાતીત વને ન કાેઽિપ
યત્નઃ કતર્વ્ય ઇત્ય ભપ્રાયવાનાહ—

અત્ય તમ લનાે દેહાે દેહી ચાત્ય તિનમર્લઃ ।
ઉભયાેર તરં જ્ઞા વા કસ્ય શાૈચં િવધીયતે॥ ૫૭॥

દેહઃ પા ચભાૈ તકઃ અત્ય તમ લનઃ જડ વાિદ ત ભાવઃ ।
દેહી આત્મા િન કૃષ્ટાહઙ્કારઃ સન્ અત્ય તિનમર્લઃ
અહઙ્કારાે-
પાિધકસસંારરિહતઃ ઇત્યેવમુભયાેદહાત્મનાેઃ અ તરં ક પત વ-

uttaragiitaa-bhaashya.pdf 25



॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

સત્ય વે જ્ઞા વા યાે વતર્ત,ે તં પ્ર ત કસ્ય શાૈચં િવધીયતે
દેહસ્ય
વા આત્મનાે વા ? દેહસ્ય ચેત,્ જડસ્ય જડને જલાિદના ન
શુ દ્ધઃ; આત્મનશ્ચેત્ પવૂર્મવે શદુ્ધસ્ય ન શાૈચાિદના
પ્રયાજેન મ ત ભાવઃ॥
ઇ ત શ્રીગાૈડપાદાચાયર્િવર ચતાયાં ઉત્તરગીતાવ્યાખ્યાયાં પ્રથમાેઽ યાયઃ॥
॥ દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥
અ ઢસ્યા ક્ષાેશ્ચ વ પે પિરક તતે ।
તત્રા ઢસ્ય બ બૈક્યં કથં સ્યાિદ ત ચ્છ ત॥

અજુર્ન ઉવાચ—

જ્ઞા વા સવર્ગતં બ્રહ્મ સવર્જ્ઞં પરમેશ્વરમ્ ।
અહં બ્રહ્મે ત િનદષંુ્ટ પ્રમાણં તત્ર િક ભવેત્॥ ૧॥

હે ભગવન્ બ્રહ્મ બ બભૂતં ચૈત યં સવર્ગતં
સવર્ત્ર પિરપૂણ સવર્જ્ઞં સવર્સા ક્ષભૂતં પરમેશ્વરં
સવર્િનયામક મ ત જ્ઞા વા ત વમસીત્યાિદવાક્યતાે િવબુ ય અહં
બ્રહ્મે ત, પ્ર ત બ બાત્મા વઃ બ્રહ્મે ત િનદષંુ્ટ વક્તું તત્ર
ત મન્નૈક્યે િક પ્રમાણં િકમપુપાદક મત્યથર્ઃ॥

અેવં ષ્ટાે ભગવાન્ ક્ષીરજલાિદદષૃ્ટા તને
ઉપાિધિન ત્તાવાત્મૈક્યં સ ભવતીત્યાહ—

શ્રીભગવાનવુાચ—

યથા જલં જલે ક્ષપ્તં ક્ષીરે ક્ષીરં ઘ્ તે ઘ્ તમ્ ।
અિવશષેાે ભવેત્તદ્વ વાત્મપરમાત્મનાેઃ॥ ૨॥

જલે નદ્યાદાૈ જલં તદેવ પાત્રાદુદૃ્ધતં પાત્રાપેાિધતઃ
થક્ભૂતં તત્રવૈ ક્ષપ્તે પાત્રાપેાિધિન ત્તાૈ મહાજલૈક્યં

પ્રા ાે ત, અેવં ક્ષીરે ક્ષીરં ઘ્ તે ઘ્ તં ક્ષપ્તં સત્
તત્તદૈકં્ય પ્રા ાે ત, તદ્વત્ વાત્મપરમાત્મનાેઃ અિવદ્યા-
દ્યપુાિધતાે ભેદેઽિપ તિન્ન ત્તાવિવશષેઃ સ ભવતી ત ભાવઃ
॥
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અેવમૈક્યજ્ઞાનં ગુ મખુાદેવ સ ભાિવતમિવદ્યા-
િનવતર્કમ્, ન તુ વત ત્રિવચારસ ભાિવત મ ત વદન્
ત વ-
જ્ઞાનાથ ગુ મવે અ ભગચ્છેિદ ત ગુ પાસનામાહ—

વે પરેણ તાદા યં સવર્ગં જ્યાે તર શ્વરમ્ ।
પ્રમાણલક્ષણૈજ્ઞયં વયમેકાગ્રવેિદના॥ ૩॥

વયમિધકાર અેકાગ્રવેિદના બ્રહ્મિનષે્ઠન ગુ ણા
પ્રમાણલક્ષણૈઃ ’ ત વમ સ ’ ’ યતાે વા ઇમાિન
ભૂતાિન ’ ’ યઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્િવત્ ’ ઇત્યાિદ ભઃ

વે પરેણ
પરમાત્મના તાદા યમ્ અૈક્યં બાેિધતે સ ત, તદન તરં
વયમવે સવર્ગં

સવર્વ્યાિપનમીશ્વરં સવર્િનય તારં જ્યાે તઃ વયપં્રકાશાત્મા
ઇ ત િવજ્ઞેયં જ્ઞાતું યાેગ્ય મત્યથર્ઃ॥

અેવં ગુ પદેશાન તરભિવજ્ઞાનનેવૈાપેપત્તાૈ િક
કમર્યાેગનેે ત ચ્છ ત—

અજુર્ન ઉવાચ—

જ્ઞાનાદેવ ભવજે્જ્ઞેયં િવિદ વા ત ક્ષણને તુ ।
જ્ઞાનમાત્રેણ મુચ્યેત િક પનુયાગધારણા॥ ૪॥

હે ભગવન્ જ્ઞેયં િવચાય બ્રહ્મકંૈ્ય જ્ઞાનાદેવ
ગુ પિદષ્ટાદેવ ભવેત્; તથા ચ િવિદ વા
ગુ પદેશાન તરં
ત વં જ્ઞા વા ત ક્ષણને તુ
વેદા તવાક્યજ યચરમ ત્ત્યુત્તર-
ક્ષણમવે મુચ્યેત મુક્તાે ભવેત્; અેવં જ્ઞાનમાત્રેણ
મુ યપુપત્તાૈ
યાેગધારણાકમર્યાેગા યાસઃ િક પનુઃ િક પ્રયાજેનમ્ વ્યથર્-
વાિદત્ય ભપ્રાયઃ॥
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

અેવં કમર્યાેગવૈય ય શિઙ્કતે યાવત્ત વજ્ઞાનં ન
સ ભવ ત, તાવદ તઃકરણશદ્ુ યથર્મનુષે્ઠયં કમર્;
સદ્ધે ચ ત મન્ જ્ઞાન,ે પનુઃ કમાર્નુષ્ઠાનં મા ભૂત્
ઇત્યાહ—

શ્રીભગવાનવુાચ—

જ્ઞાનને દ િપતે દેહે બુ દ્ધબ્રર્હ્મસમ વતા ।
બ્રહ્મજ્ઞાના ગ્ ના િવદ્વાિન્નદર્હે કમર્બ ધનમ્॥ ૫॥

હે અજુર્ન િવદ્વાન્ િવવેક જ્ઞાનને દેહે લઙ્ગશર રે
દ િપતે
શદુ્ધ,ે તતઃ બુ દ્ધઃ િનશ્ચયા ત્મકા બ્રહ્મસમ વતા ચેત્
બ્રહ્મ ણ સ્થતા અસ ભાવનારિહતા ચેત,્ તદન તરં
બ્રહ્મજ્ઞાના ગ્ ના
બ્રહ્મજ્ઞાનાનલને કમર્બ ધનં કમર્પાશં િનદર્હેત્
ત્યજેિદત્યથર્ઃ ।
તદુક્તમ્—’ જ્ઞાના ગ્ ઃ સવર્કમાર્ ણ
ભ મસા કુ તેઽજુર્ન ’ ઇ ત॥

અેવં પ્રાપ્તત વૈકસ્ય તતઃ પરં િકમિપ ન
કાયર્ મત્યાહ—

તતઃ પિવતં્ર પરમેશ્વરાખ્ય-
મદ્વતૈ પં િવમલા બરાભમ્ ।

યથાેદકે તાેયમનપુ્રિવષં્ટ
તથાત્મ પાે િન પાિધસસં્થઃ॥ ૬॥

તતઃ ત વજ્ઞાનાન તરમ્ ઉદકે મહાેદકે અનપુ્રિવષં્ટ
અૈક્યં ગતં તાેયં પિર ચ્છન્નાેદકમ,્ તદ્વત્ પિવતં્ર
શદંુ્ધ
પરમેશ્વરાખ્યં પરમેશ્વરસજં્ઞ તથાિપ િવમલા બરાભં
િનમર્લાકાશવદસઙ્ગમ્ અદ્વતૈ પં
સ તીયિવ તીય વગત-
ભેદરિહતં બ્રહ્મ પરં બ્રહ્મ અનપુ્રિવષ્ટઃ તદૈક્યં ગતઃ અત
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અેવ પરમાત્મ પઃ સન્ િન પાિધસસં્થાે ભવેત્ આૈપાિધક-
ક ર્ વાિદભેદરિહતાે ભવેત્, વયં િન ક્રય
આસીતેત્યથર્ઃ;
ગુણા ગુણષેુ વતર્ તે ઇ ત યાયાિદ ત ભાવઃ॥

અેવં યથાેક્તકમાર્નુષ્ઠાનદ્વારા ત વજ્ઞાને ત અેવ
પરમાત્મત વં જ્ઞાતું શક્યમ,્ ન તતઃ પવૂત્યાહ—

આકાશવ સૂ મશર ર આત્મા
ન દૃ યતે વાયવુદ તરાત્મા ।

સ બાહ્યમ ય તરિનશ્ચલાત્મા
જ્ઞાનાેલ્કયા પ ય ત ચા તરાત્મા॥ ૭॥

આકાશવત્ સૂ મશર રઃ આકાશં યથાતી દ્રયં,
તદ્વત્ પરમાત્મા સૂ મશર રઃ, સૂ મ વમત્ર
અતી દ્રય વ-
મ ભપ્રેતમ,્ તાદશૃઃ પરમાત્મા વાયવુત્ વાયુયર્થા
ચ રાિદિવષયાે ન, તદ્વત્ અ તરાત્મા વાેઽિપ ન
દૃ યતે,
ત વ પમપી દ્રયિવષયં ન ભવતીત્યથર્ઃ,
મનસાેઽપ્રમાણ વસાધનાિદ ત ભાવઃ । તિહ તયાેઃ
અપરાેક્ષત વજ્ઞાનં
કેનેત્યત આહ—સ બાહ્યમ ય તરિનશ્ચલાત્મ
િવષયિવ ક્ષપ્ત ચત્તાે
ન ભવ ત, સઃ જ્ઞાનાેલ્કયા
વેદા તજ યત વાપરાેક્ષ ત્ત પજ્ઞાનદ પેન
અ તરાત્મા અ તમુર્ખ ચત્તઃ પ ય ત તદુભયૈકં્ય

નાતીત્યથર્ઃ॥
ઇહ કેષાં ચદ્દશર્નં અ ચરાિદમાગણ લાેકા તરપ્રા પ્તઃ

મુ ક્તઃ ઇ ત, તિન્નરાકતુર્મ્ ’ અત્ર બ્રહ્મ સમશ્નુતે ’
ઇત્યાિદ
શ્રુત્યા પવૂાક્તજ્ઞાિનનાે મુ ક્ત વ પમાહ—
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

યત્ર યત્ર તાે જ્ઞાની યને કેનાિપ ત્યુના ।
યથા સવર્ગતં વ્યાેમ તત્ર તત્ર લયં ગતઃ॥ ૮॥

સવર્ગતં સવર્વ વવ ચ્છન્નં વ્યાેમ આકાશં યથા
અવચ્છેદકવ તનુાશે તત્રવૈ મહાવ્યાે લયમ્ અૈક્યં
પ્રા ાે ત, તથા સવર્ગતઃ જ્ઞાની સવર્ત્ર
પિરપૂણર્બ્રહ્મા ભન્નઃ
શર રાદ્યપુાિધના ભન્ન વને વ્યવિહ્રયમાણઃ બ્રહ્માપરાેક્ષ-
જ્ઞાની યને કેન ત્યુના યત્ર કુત્રાિપ વા તઃ
અજ્ઞાનાપેાદાનક-
દેહં જ્ઞાનને નાશય ત, તત્ર તત્રવૈ બ્રહ્મ ણ લયમ્ અૈક્યં
ગતઃ
પ્રાપ્ત અેવેત્યથર્ઃ । અનને ત વજ્ઞાિનનાે દેશકાલાદ્યપેક્ષા
મરણે
મા ભૂિદ ત સૂ ચતમ્ । ગ્વગ્ યાદ્યપ ત્યુિન મત્તક-
પ્રાય શ્ચત્તા યિપ આ વિધકૃતાિન ઇ ત વેિદતવ્યમ્॥

અેકસ્યાિપ વસ્ય દેહાદ્યવચ્છેદકભેદેન નાના વં
વ-

સ્યા વપક્ષે ન સ ભવતીત્યાશઙ્ક્ય વસ્ય વ્યાિપ વં
સાધય ત —

શર રવ્યાિપતં વ્યાેમ ભવુનાિન ચતુદર્શ ।
િનશ્ચલાે િનમર્લાે દેહી સવર્વ્યાપી િનર જનઃ॥ ૯॥

શર રવ્યાિપતં શર રાિદસવર્દ્રવ્યવ્યાિપતં વ્યાેમં
આકાશં
યથા ભવુનાિન ચતુદર્શ ભૂભુર્વરાદ િન વ્યાિપતં સત્
વતર્ત,ે
અેવં િનશ્ચલઃ િક્રયારિહતઃ િનમર્લઃ પિરશદુ્ધઃ િનર જનઃ
વયં-

પ્રકાશાે દેહી વઃ સવર્વ્યાપી જગદ્વ્યાપીત્યથર્ઃ ।
જગન્માત્રસ્ય
અિવદ્યાપિરણામ વને જગદુપાદાનાિવદ્યાપ્ર ત બ બસ્યવૈ વ વને
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તસ્ય વ્યાિપ વમવે ના વ મ ત ભાવઃ॥
અેવં ત વજ્ઞાિનનાે મુ ક્ત વ પમ ભધાય તતઃ પરં

ત વ-
જ્ઞાનસાધનાનુષ્ઠાતુઃ તદેવ સવર્પાપપ્રાય શ્ચત્ત મત્યાહ—

મુહૂતર્મિપ યાે ગચ્છેન્નાસાગ્રે મનસા સહ ।
સવ તર ત પા માનં તસ્ય જન્મ શતા જતમ્॥ ૧૦॥

યઃ જ્ઞાનસાધનાનુષ્ઠાતા મનસા સહ સાધનને સહ
મુહૂતર્માત્રમિપ નાસાગ્રે ગચ્છેત્ નાસાગ્રે ત વજ્ઞાનાથ
િનશ્ચલં ચ ઃ કુયાર્ત્, તસ્ય તાદશૃહંસમુદ્રાિનષ્ઠસ્ય
જન્મશતા જતં અનેકજન્મસં ચતં સવ ય પાપમ ત ત સવ
પા માનં પાપં યાેગી તર ત નાશયતીત્યથર્ઃ । તદુક્તં
’ યસ્ય
બ્રહ્મિવચારણં ક્ષણમિપ પ્રા ાે ત ધૈય મનઃ ’ ’
કુલં
પિવતં્ર જનની કૃતાથાર્ િવશ્વ ભરા પુ યવતી ચ તને
’ ઇત્યાિદ—

મુ ક્તઃ દ્વિવધા—સદ્યાે મુ ક્તઃ ક્રમમુ ક્તિર ત, તત્ર
સદ્યાે મુ ક્તઃ
’ યત્ર યત્ર તાે યાેગી ’ ઇત્યાિદના, ’ અત્ર બ્રહ્મ
સમશ્નુતે ’
ઇત્યાિદ શ્રુત્યા ચ, પ્ર તપાિદતા । ’ બ્રહ્મણા સહ તે
સવ સ પ્રાપ્તે
પ્ર તસચંરે । પરસ્યા તે કૃતાત્માનઃ પ્રિવશ ત પરં
પરમ્ ’
ઇત્યાિદ ભઃ પ્ર તપાિદતાં ક્રમમુ ક્ત િન પિયતુમ,્
અ ચરાિદમાગ ગ તુઃ
પનુરા ત્તરાિહત્યમ્, ધૂમાિદમાગ ગ તુઃ પનુરા ત્ત
ચ, િન પિયતું યાેગધારણયા તદુભયમાગર્ વ પમાહ—

દ ક્ષણે િપઙ્ગલા નાડી વિહ્નમ ડલગાેચરા ।
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

દેવયાન મ ત જ્ઞેયા પુ યકમાર્નુસાિરણી॥ ૧૧॥
દ ક્ષણે દેહસ્ય દ ક્ષણે ભાગે વિહ્નમ ડલગાેચરા વિહ્ન-

મ ડલં સ પ્રાપ્તા પુ યકમાર્નુસાિરણી પુ યકમર્ ભઃ પ્રાપ્તું
યાેગ્યા િપઙ્ગલા નામ નાડી મૂલાધારાદાર ય દ ક્ષણભાગતઃ
સહસ્રારપયર્ તં વ્યામા યા નાડી સા દેવયાન મ ત જ્ઞેયા
પનુરા-

ત્તરિહતા ચરાિદમાગર્ ઇ ત જ્ઞેયત્યથર્ઃ॥
ધૂમાિદમાગર્પ્રાપકેલાનાડી વ પમાહ—

ઇલા ચ વામિનશ્વાસસાેમમ ડલગાેચરા ।
િપ યાન મ ત જ્ઞેયં વામમા શ્રત્ય તષ્ઠ ત॥ ૧૨॥

ઇલાનાડી વામિનશ્વાસસાેમમ ડલગાેચરા વામનાસાપુટ-
માગણ ચ દ્રમ ડલં પ્રાપ્તા વામમા શ્રત્ય તષ્ઠ ત,
મૂલા-
ધારાદાર ય વામભાગતઃ સહસ્રારપયર્ તં ગતા યા નાડી
સા િપ યાન મ ત જ્ઞેયા પનુરા ત્ત્યનુકૂલધૂમમાગર્ ઇ ત
જ્ઞેયેત્યથર્ઃ॥

અેવ મલાિપઙ્ગલાનાડ્યાેઃ સ્થાનં વ પં ચ અ ભધાય
સષુુ ાનાડી વ પં િન પિયતું ત સ બ ધ યાઃ બ્રહ્મ-
દ ડ્યાઃ વ પમાહ—

ગુદસ્ય ષ્ઠભાગેઽ મ વીણાદ ડસ્ય દેહ ત્ ।
દ ઘાર્ ત મૂિધ્નપયર્ તં બ્રહ્મદ ડી ત ક યતે॥ ૧૩॥

અ મન્ દેહે ગુદસ્ય મૂલાધારસ્ય ષ્ઠભાગે
પ શ્ચમ-
ભાગે વીણાદ ડસ્ય દેહ ત્ વીણાયા ત યાધારભૂતાે
યાે દ ડઃ તદાકાર ત્ તદ્વિ સ્થતં મૂિધ્નપયર્ તં
સહસ્રારપયર્ તવ્યાપં્ત યદ્દ ઘાર્ ત દ ઘ ષ્ઠભાગ-
સ્થતમ્, તત્ બ્રહ્મનાડી ત ક યતે
બ્રહ્મકૈ્યપ્ર તપાદકસષુુ ા-
ધાર વાિદ ત ભાવઃ॥
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ઇતઃ પરં સષુુ ાનાડી વ પમાહ—

તસ્યા તે સુ ષરં સૂ મં બ્રહ્મનાડી ત સિૂર ભઃ ।
તસ્ય બ્રહ્મદ ડ્યાખ્યા નઃ અ તે અગ્રે સૂ મં સુ ષરં

ર ધં્ર વતર્ત ઇ ત શષેઃ, તદ્ગતા નાડી સિૂર ભઃ િવવેિક ભઃ
બ્રહ્મનાડી ત બ્રહ્મકૈ્યપ્ર તપાિદકા નાડી ત ક યત ઇ ત શષેઃ
॥

તામવે નાડી ં િન પય ત—

ઇલાિપઙ્ગલયાેમર્ યે સષુુ ા સૂ મ િપણી ।
સવ પ્ર ત ષ્ઠતં ય મ સવર્ગં સવર્તાેમખુમ્॥ ૧૪॥

ઇલાિપઙ્ગલનાડ્યાેમર્ યે સૂ મ િપણી અ તસૂ મ બસ-
ત તુ િપણી મૂલાધારાદાર ય વાિધષ્ઠાનાિદચક્રદ્વારા
સહસ્રારપયર્ તં ગતા કુ ડ લની શ ક્તિર ત પ્ર સદ્ધા યા
સષુુ ા
નાડી, તસ્યાઃ અગ્રે ઉપિર સવ સવાર્ત્મકં િવશ્વતાેમખંુ
સવર્-
દ્રષૃ્ટ સવર્ગં સવર્વ્યાપં્ત યત્તજેઃ બ્રહ્મજ્યાે તઃ, તત્
પ્ર ત ષ્ઠતં િવદ્યત ઇત્યથર્ઃ, ’ તસ્યાઃ શખાયા મ યે
’
ઇ ત શ્રુતેઃ । ’ શતં ચૈકા ચ હૃદયસ્ય નાડ્ય તાસાં
મૂધાર્નમ ભિનઃ તૈકા । તયાે વર્માયન્ન ત વમે ત—
’
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ ।

સષુુ ામાગર્ગતસ્ય બ્રહ્મપ્રા પ્ત િન પિયતું તસ્યાઃ
કુ ડ લ યાઃ સકલજગદાત્મક વં સકલજગદાધાર વં સવર્-
દેવાત્મ વં સવર્વેદાધારક વં ચ આહ—

તસ્ય મ યગતાઃ સયૂર્સાેમા ગ્ પરમેશ્વરાઃ ।
ભૂતલાેકા િદશઃ ક્ષતે્રસમુદ્રાઃ પવર્તાઃ શલાઃ॥ ૧૫॥
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

દ્વ પાશ્ચ િન ગા વેદાઃ શાસ્ત્રિવદ્યાકલાક્ષરાઃ ।
વરમ ત્રપુરાણાિન ગુણાશ્ચૈતે ચ સવર્શઃ॥ ૧૬॥

બીજં બી ત્મકા તષેાં ક્ષતે્રજ્ઞાઃ પ્રાણવાયવઃ ।
સષુુ ા તગર્તં િવશ્વં ત મ સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૧૭॥

સયૂર્સાેમા ગ્ પરમેશ્વરાઃ સયૂર્મ ડલસાેમમ ડલ-
વિહ્નમ ડલાિન તન્મ ય સ્થતેશ્વરશ્ચ, ભૂતલાેકાઃ પ ચ-
મહાભૂતાિન વ્યાેમાદ િન, ચતુદર્શ ભવુનાિન ભૂભુર્વઃ-
સવુરાદ િન, િદશઃ પવૂાર્દયઃ, ક્ષતે્રા ણ વારાણસ્યાદ િન,
સમુદ્રાઃ લવણે વાદયઃ, પવર્તાશ્ચ મવેાર્દયઃ, શલાઃ
યજ્ઞ શલાઃ ચત્ત શલાદયઃ, દ્વ પાઃ જ વાદયઃ, િન ગાઃ

હ્નવ્યાદયઃ, વેદાઃ ઋગ્વેદાદયઃ, શાસ્ત્રા ણ
મીમાંસાદ િન,
કલાઃ ચતઃુષ ષ્ટકલાઃ, અક્ષરાઃ કકારાદ િન, વરાઃ
અકારાદયઃ, મ ત્રાઃ ગાય યાદયઃ, પુરાણાિન
બ્રહ્મા ડાદ િન,
ગુણાઃ સ વાદયઃ, બીજં પ્રધાનમ,્ બી ત્મકાઃ
મહદાદયઃ,
ક્ષતંે્ર ન તી ત ક્ષતે્રજ્ઞાઃ વાઃ, પ્રાણવાયવઃ—
પ્રાણાદયઃ
પ ચનાગાદયઃ પ ચ આહત્ય દશવાયવઃ, સવર્ અેતે તસ્ય
સષુુ ાનાડીિવશષેસ્ય મ યગતાઃ ય માત,્
ત મા કારણાત્
સવ જગ તં સષુુ ા તગર્તં કુ ડ લનીશ ય તભૂર્ત-
મત્યથર્ઃ । અત અેવ ત મન્ સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ઇ ત, ’
તસ્યા તે
સુ ષરꣳ સૂ મં ત મ સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ’ ઇ ત
શ્રુતેઃ॥

ત મા સવર્જગદુ પ ત્તકારણમાહ—

નાનાનાડીપ્રસવકં સવર્ભૂતા તરાત્મિન ।
ઊ વર્મૂલમધઃ શાખં વાયુમાગણ સવર્ગમ્॥ ૧૮॥
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સવર્ભૂતાનાં સવર્પ્રા ણનાં અ તરાત્મિન દેહે નાના-
નાડીપ્રસવકં નાનાનાડ્યુ પ ત્તસ્થાનભૂતમ્, ઊ વર્મૂલં
ઊ વ બ્રહ્મ તદેવ મૂલં ઉ પ ત્તસ્થાનં યસ્ય તત,્ અધઃ-
શાખં િહર યગભાર્િદ ષ્ટપર પરાખ્યાદધઃ પ્ર ત-
તયર્ગાિદશાખમ્, વાયુમાગણ પ્રાણાપાનાિદવાયુમાગણ,
સવર્ગં સવર્વ્યાપં્ત સત્ જગદુપાદાનતયા તષ્ઠતીત્યથર્ઃ॥

બ્રહ્માપેાસનસ્થાનતયા ઇતરનાડ્યાિધક્યમાહ—

દ્વસપ્ત તસહસ્રા ણ નાડ્યઃ સ્યવુાર્યુગાેચરાઃ ।
કમર્માગણ સુ ષરા તયર્ ચઃ સુ ષરાત્મકાઃ॥ ૧૯॥
અધશ્ચાે વર્ગતા તાસુ નવદ્વારા ણ શાેધયન્ ।
વાયનુા સહ વાે વર્જ્ઞાની માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૨૦॥

વાયુગાેચરાઃ વાયુસચંારાનુકૂલાઃ નાડ્યઃ સરાઃ
દ્વસપ્ત તસહસ્રા ણ દ્વયાિધકસપ્ત તસહસ્રા ણ કમર્માગણ
સુ ષરાઃ પનુરા ત્તપ્રાપકસુ ષરવત્યઃ; અત અેવ તયર્ ચઃ
તયર્ગ્ભૂતાઃ સુ ષરાત્મકાઃ ર ધ્રપ્રધાનાઃ અધશ્ચાે વર્-
ગતાઃ અધાેભાગમૂ વર્ભાગં ચ ગતાઃ સવર્ત્ર વ્યાપ્તાઃ;
તાસુ નાડીષુ મ યે સષુુ ાનાડ્યા નવ દ્વારા ણ શધયન્
પ્રાણાયામને મખુાિદસવર્દ્વારા ણ શાેધયન;્ વઃ વાયનુા
સહ ઊ વર્જ્ઞાની બ્રહ્માપરાેક્ષજ્ઞાની સન્
માેક્ષમવા ુયાત્
બ્રહ્મકંૈ્ય પ્રા ુયાિદત્યથર્ઃ । ’ તયાે વર્માયન્ન ત વ-
મે ત ’ ઇત્યાિદશ્રુતેિર ત ભાવઃ॥

તસ્યાઃ કુ ડ લ યાઃ સકલજગદાધારક વને ચ ઉપાસનાં
કતુર્મસ્યામવે સવાર્ણી દ્રાિદપુરા ણ ક પય ત—

અમરાવતી દ્રલાેકાેઽ મન્નાસાગ્રે પવૂર્તાે િદ શ ।
અ ગ્ લાેકાે હૃિદ જ્ઞેયશ્ચ તે વેતી પુર ॥ ૨૧॥

અ મન્નાડીિવશષેે પવૂર્તાે િદ શ પવૂર્સ્યાં િદ શ નાસાગ્રે
ના સકાગ્રભાગે અમરાવતી અમરાવત્યાખ્યઃ ઇ દ્રલાેકઃ ઇ દ્રાિદ-
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

દેવાવાસભૂતાે લાેકઃ વતર્ત ઇ ત શષેઃ । તથા અન તરં ચ ઃ
દ ક્ષણં નતંે્ર તે વેતી તે વેતી નામ પુર ત પ્ર સદ્ધ,
હૃિદ હૃદયે
અ ગ્ લાેકઃ અગ્ યાિદદેવાવાસભૂતાે લાેકઃ જ્ઞેયઃ વતર્ત ઇ ત શષેઃ
॥
યા યા સયંમની શ્રાતે્રે યમલાેકઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
નૈરતૃાે હ્યથ ત પાશ્વ નૈરતૃાે લાેક આ શ્રતઃ॥ ૨૨॥

શ્રાતે્રે દ ક્ષણે કણ યા યા યમસ બ ધની
સયં મ યાખ્યાે
યમલાેકઃ યમાિદદેવવાસભૂતાે લાેકઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ અ તીત્યથર્ઃ ।
અથ ત પાશ્વ દ ક્ષણકણર્ભાગે નૈરતૃઃ િનરૃ તસ બ ધાે
નૈરતૃ્યાખ્યાે લાેકઃ આ શ્રતઃ અ તીત્યથર્ઃ॥

િકચ—

િવભાવર પ્રતીચ્યાં તુ ષે્ઠ વા ણકા પુર ।
વાયાેગર્ ધવતી કણર્પાશ્વ લાેકઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૨૩॥

પ્રતીચ્યાં પ શ્ચમિદ શ ષે્ઠ પ શ્ચમભાગે
િવબાવર -
સજં્ઞકા વા ણકા પુર વ ણસ બ ધની પુર વતર્ત ઇ ત
શષેઃ;
કણર્પાશ્વ વામકણર્સમીપે ગ ધવતી ગ વતીપુયાર્ખ્યા
વાયાેલાકઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ અ તીત્યથર્ઃ॥

િકચ—

સાૈ યા પુ પવતી સાૈ યે સાેમલાેક તુ ક ઠતઃ ।
વામકણ તુ િવજ્ઞેયાે દેહમા શ્રત્ય તષ્ઠ ત॥ ૨૪॥

સાૈ યે ઉત્તરિદ શ ક ઠતઃ ક ઠદેશાદાર ય વામકણ
વામશ્રાતે્રે સાૈ યા કુબેરસ બ ધની પુ પવતી પુ પવત્યાખ્યા
સાેમલાેકઃ અેવં દેહમા શ્રત્ય તષ્ઠતી ત િવજ્ઞેયઃ॥

િકચ—
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વામે ચ ષ ચૈશાની શવલાેકાે મનાને્મની ।
મૂિધ્ન બ્રહ્મપુર જ્ઞેયા બ્રહ્મા ડં દેહમા શ્રતમ્॥ ૨૫॥

વામે ચ ષ વામનતે્રે અૈશાની ઈશાનસ બ ધની
મનાને્મની મનાને્મનીપુયાર્ખ્યઃ શવલાેકઃ શવાવાસભૂતાે
લાેકઃ જ્ઞેયઃ; મૂિધ્ન શર સ બ્રહ્મપુર બ્રહ્મલાેકઃ જ્ઞેયઃ;
અેવં બ્રહ્મા ડં સવર્જગ તં દેહમા શ્રતં દેહ અેવ વતર્ત
ઇત્યથર્ઃ॥

દેહે અેવ લાેકાિદક પનામાહ—

પાદાદધઃ શવાેઽન તઃ કાલા ગ્ પ્રલયાત્મકઃ ।
અનામયમધશ્ચાે વ મ યમં તુ બિહઃ શવમ્॥ ૨૬॥

પાદાદધઃ પાદાધઃપ્રદેશે અન તઃ મહાશષેઃ વતર્ત,ે
સ તુ ક દશૃઃ ? શવઃ દ્રાત્મકઃ; પનુઃ ક દશૃઃ ?
કાલા ગ્ પ્રલયાત્મકઃ પ્રલયકાલાગ્ યાત્મક ઇત્યથર્ઃ; ’
િત્રલાેક્યાં
દહ્યમાનાયાં સકંષર્ણમખુા ગ્ ના ’ ઇ ત તેિર ત
ભાવઃ ।
તદધઃ િક મત્યાશઙ્ક્યાહ—અધશ્ચાે વર્ મ ત અધાેદેશે
ઊ વર્-
દેશે મ યદેશે બિહદશે ચ સવર્ત્ર અનામયં િનર જનં શવં
મઙ્ગલાત્મકં બ્રહ્મવૈ વતર્ત ઇત્યથર્ઃ॥

શષેાપેિર અતલાિદલાેકક પનામાહ—

અધઃ પદાેઽતલં િવદ્યા પાદં ચ િવતલં િવદુઃ ।
િનતલં પાદસ ધશ્ચ સતુલં જઙ્ઘમુચ્યતે॥ ૨૭॥
મહાતલં તુ નુ સ્યાદૂ દેશાે રસાતલમ્ ।
કિટ તાલતલં પ્રાેક્તં સપ્ત પાતાલસજં્ઞયા॥ ૨૮॥

પદઃ પાદસ્યાધાેદેશે અતલલાેકં િવદ્યાત્; પાદં તુ
િવતલં
લાેક મ ત િવદુઃ યાે ગન ઇ ત શષેઃ; પાદસ ધ તુ ગુ ફસ્થાનં
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

િનતલં િવદ્યાત્; જઙ્ઘં સતુલ મત્યુચ્યત;ે નુદેશઃ
મહાતલં
સ્યાત્; ઊ દેશઃ રસાતલં િવદ્યાત્; કિટદેશઃ તલાતલં
પ્રાેક્તમ્; અેવં દેહાવયવાઃ સપ્ત પાતાલાિદલાેકસજં્ઞયા
ક પનીયા ઇત્યથર્ઃ॥

િકચ—

કાલા ગ્ નરકં ઘાેરં મહાપાતાલસજં્ઞયા ।
પાતાલં ના યધાેભાગાે ભાેગી દ્રફ ણમ ડલમ્॥ ૨૯॥
વે ષ્ટતઃ સવર્તાેઽન તઃ સ બભ્ર વસજં્ઞકઃ ।

ઘાેરં ભયંકરં કાલા ગ્ નરકં કાલા ગ્ દેશવત્
કાલાગ્ યા-
કારસહ્યનરકદેશવત્ ભાેગી દ્રફ ણમ ડલં ભાેગી દ્રાઃ
સપર્રા નઃ ફણયઃ ઇતરે સપાર્ઃ તષેાં મ ડલં સમૂહવત્
યત્ પાતાલમ્, તત્ ના યધાેભાગે ના યધઃપ્રદેશે
મહાપાતાલસજં્ઞયા અ ભિહત મ ત િવદ્યાત્; સ વસજં્ઞકઃ

વસજં્ઞાવાન્ શષેઃ સવર્તઃ સવ વે ષ્ટતઃ સન્
બભ્ર સન્
સ્થતઃ કુ ડલાકારેણા ત્ય વતર્ત ઇત્યથર્ઃ॥
ભૂલાેકં ના ભદેશં તુ ભવુલાકં તુ કુ ક્ષતઃ॥ ૩૦॥

હૃદયં વગર્લાેકં િવદ્યાત્, તત્ર સયૂાર્િદગ્રહાઃ
નક્ષત્રા ણ ચ તષ્ઠ તીત્યથર્ઃ । શષંે પષ્ટમ્॥

િકચ—

હૃદયં વગર્લાેકં તુ સયૂાર્િદગ્રહતારકાઃ ।
સયૂર્સાેમસનુક્ષતં્ર બુધશકુ્રકુ ઙ્ ગરાઃ॥ ૩૧॥
મ દશ્ચ સપ્તમાે હ્યષે ધ્રવુાેઽ તઃ વગર્લાેકતઃ ।

સયૂર્સાેમેત્યાિદ સયૂાર્િદગ્રહનક્ષત્ર મત્યસ્ય
વ્યાખ્યાનમ્ । ધ્રવુાેઽ તઃ વગર્લાેકતઃ વગર્લાેકસ્યા તે ધ્રવુાે
વતર્ત ઇત્યથર્ઃ॥
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અેવં ક પનાફલમાહ

હૃદયે ક પય યાેગી ત મ સવર્સખંુ લભેત્॥ ૩૨॥
યાેગી હૃદયે અેવ સયૂાર્િદગ્રહનક્ષત્રાદ િન ક પયન્

ત મન્
હૃિદ ક પનાિવશષેેણ સવર્સખંુ લભેત;્
તત્ત લાેકગતસખુાિન
પ્રા ાેતીત્યથર્ઃ॥

િકચ—

હૃદયસ્ય મહલાકં જનાેલાેકં તુ ક ઠતઃ ।
તપાેલાેકં ભ્રવુાેમર્ યે મૂિધ્ન સતં્ય પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૩૩॥
હૃદયસ્યાપેર ત શષેઃ । પષ્ટમ યત્॥
અેવં દેહે અેવ સવર્લાેકક પનામુ વા ત લયપ્રકારમાહ—

બ્રહ્મા ડ િપણી વી તાેયમ યે િવલીયતે ।
અ ગ્ ના પચ્યતે તાેયં વાયનુા ગ્રસ્યતેઽનલઃ॥ ૩૪॥
આકાશં તુ િપબેદ્વાયું મનશ્ચાકાશમવે ચ ।
બુદ્ યહઙ્કાર ચત્તં ચ ક્ષતે્રજ્ઞઃ પરમાત્મિન॥ ૩૫॥

અત્ર તામસાહઙ્કારકાયાર્ણાં થવ્યાદ નાં
સા વક-
અહઙ્કારકાય મન સ ક્રમેણ લયકથનં મનાે ત્તિવષય-
વાદુપચારાત્ ઇ ત મ તવ્યમ્ । તચ્ચ મનાે બુદ્ધાૈ બુ દ્ધ-
રહઙ્કારે અહ્ઙ્કારં ચત્તે ચત્તં ક્ષતે્રજ્ઞે ક્ષતે્રજ્ઞઃ
પરમાત્મિન અેવં સવાર્ત્મિન પ્રિવલાપયેિદત્યથર્ઃ॥

અેવં યાેગા યાસને બ્રહ્મકૈ્યાનુસ ધાનવતઃ સકલ-
દુિરતિન ત્તિરત્યાહ—

અહં બ્રહ્મે ત માં યાયેદેકાગ્રમનસા સકૃત્ ।
સવ તર ત પા માનં ક પકાેિટશતૈઃ કૃતમ્॥ ૩૬॥
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

પષ્ટાેઽથર્ઃ॥
વસ્ય મુ ક્ત વ પમાહ—

ઘટસં તમાકાશં નીયમાને ઘટે યથા ।
ઘટાે ન ય ત નાકાશં તદ્વ વ ઇહાત્મિન॥ ૩૭॥

ઘટે નીયમાને પવૂર્દેશાદ યદેશં પ્રા યમાને ઘટે
નષ્ટે ચ યથા ઘટાકાશં મહાકાશે અૈક્યં પ્રા ાે ત,
તદ્વ વઃ પરમાત્મનીત્યથર્ઃ॥

િકચ—

ઘટાકાશ મવાત્માનં િવલયં વે ત્ત ત વતઃ ।
સ ગચ્છ ત િનરાલ બં જ્ઞાનાલાેક્યં ન સશંયઃ॥ ૩૮॥

યઃ આત્માનં વં ઘટાકાશ મવ પરમાત્મિન લયં
ગતં ત વતઃ યથાથર્તયા વે ત્ત, સઃ જ્ઞાની િનરાલ બં
િનઃસઙ્ગં
જ્ઞાનાલાેક્યં બ્રહ્મપ્રકાશાત્મત વં ગચ્છ ત પ્રા ાે ત,
ન સશંયઃ સ દેહાે ના તત્યથર્ઃ॥

અેતસ્ય જ્ઞાનયાેગસ્ય િકમિપ તુલ્ય મત્યાહ—

તપેદ્વષર્સહસ્રા ણ અેકપાદ સ્થતાે નરઃ ।
અેકસ્ય યાનયાેગસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૩૯॥
આલાેડ્ય ચતુરાે વેદા ધમર્શાસ્ત્રા ણ સવર્દા ।
યાે વૈ બ્રહ્મ ન ના ત દવ પાકરસં યથા॥ ૪૦॥
યથા ખરશ્ચ દનભારવાહી

સારસ્ય વાહી ન તુ ચ દનસ્ય ।
અેવં િહ શાસ્ત્રા ણ બહૂ યધીત્ય

સારં વ ન ખરવદ્વહે સઃ॥ ૪૧॥
ચ દનભારવાહી શ્રીચ દનકાષ્ઠભારવાહી ખરઃ

ચ દનસારવાહી ન ભવ ત તદ્ગ ધાનુભવવાન્ન ભવ ત, અેવં
બહૂિન શાસ્ત્રા યધીત્યિપ સારં તુ અ નન્ બ્રહ્મ ન નન્
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ખરવત્ શાેચ્યઃ આક્રાે ય ઇત્યથર્ઃ॥
બ્રહ્મજ્ઞાનપયર્ તં સવર્મનુષે્ઠયમ્, જ્ઞાતે તુ

સવ
વ્યથર્ મત્યાહ—

અન તકમર્ શાૈચં ચ જપાે યજ્ઞ તથવૈ ચ ।
તીથર્યાત્રાિદગમનં યાવત્ત વં ન િવ દ ત॥ ૪૨॥

દેહે ભન્નેઽ યાત્મૈક્યં દષૃ્ટા તનેાહ —

ગવામનેકવણાર્નાં ક્ષીરં સ્યાદેકવણર્કમ્ ।
ક્ષીરવદ્દ ૃ યતે જ્ઞાનં દેિહનાં ચ ગવાં યથા॥ ૪૩॥

અનેકવણાર્નાં શકુ્લાિદ ભન્ન ભન્નવણાર્નાં ગવાં
ક્ષીરં
યથા અેકવણર્મ્, મીમાંસકમતે ગુણવ્યક્તેરેક વાિદ ત ભાવઃ;
તથા ભન્ન ભન્નાનાં દેિહનાં જ્ઞાનં બ્રહ્મ અેકં દૃ યત
ઇત્યથર્ઃ॥
અહં બ્રહ્મે ત િનયતં માેક્ષહેતુમર્હાત્મનામ્ ।
દ્વે પદે બ ધમાેક્ષાય ન મમે ત મમે ત ચ॥ ૪૪॥
મમે ત બ યતે જ તનુર્ મમે ત િવમુચ્યતે॥

મમે ત મમતાિવષય વને વીકૃતં સવ બ ધાય
ભવ ત;
ન મમે ત મમ વં િવહાય ત્યક્તં માેક્ષાયવૈેત્યથર્ઃ ।
પષ્ટમ યત્॥

અહઙ્કારત્યાગકાયર્માહ—

મનસાે હ્યનુ્મનીભાવાદ્દવ્ૈતં નવૈાપેલ યતે ।
યદા યાત્યુન્મનીભાવં તદા ત પરમં પદમ્॥ ૪૫॥

મનસઃ ચત્તસ્ય ઉન્મનીભાવાત્ અહઙ્કારત્યાગાત્
દ્વતંૈ
નવૈાપેલ યતે, અહઙ્કારાપેાિધક વાદ્ભેદસ્યે ત ભાવઃ । તથા
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

ઉન્મનીભાવં મનાે યદા યા ત િન કૃષ્ટાહઙ્કાર ચૈત યં
ભવ ત તદા તદેવ પરમં પદં માેક્ષ ઇત્ય ભધીયતે॥

બ્રહ્મિવચારમકુવર્તઃ સવ વ્યથર્ મત્યાહ—

હ યાન્મુ ષ્ટ ભરાકાશં ધાતર્ઃ ક ડયેત્તષુમ્ ।
નાહં બ્રહ્મે ત ના ત તસ્ય મુ ક્તનર્ યતે॥ ૪૬॥

યાે વેદશાસ્ત્રા યધીત્ય શ્રુ વાિપ નાહં બ્રહ્મે ત
ના ત તસ્ય સવાર્ ણ શાસ્ત્ર ણ પ્રયાસકરા યવે । યથા
ધાતર્ઃ

મુ ષ્ટ ભરાકાશં હ યાચ્ચે ત કરભઙ્ગ અેવ યતે ન િકમિપ
ફલં
યથા વા તષંુ ક ડયેદવહ યાત્ । અવહનનશ્રમ અેવ ફલં
ન તુ
ત ડુલભાવઃ । તદ્વન્મુ ક્તનર્ યતે ઇ ત ભાવઃ । તદુક્તં
ભાગવતે ’ તષેામસાૈ ક્લેશલ અેવ શ યતે ના યદ્યથા
સ્થૂલતષુા-
વધા તનામ્ ’ ઇ ત॥

ઇ ત શ્રીગાૈડપાદાચાયર્િવર ચતાયાં
ઉત્તરગીતાવ્યાખ્યાયાં

દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥
॥ તીયાેઽ યાયઃ॥
યાેગી વ્યથર્િક્રયાલાપપિરત્યાગને શા તધીઃ ।
તીયે શરણં યાયાદ્ધિરમવેે ત ક ત્યર્તે॥

શ્રીભગવાનવુાચ—

અન તશાસં્ત્ર બહુવેિદતવ્ય-
મ પશ્ચ કાલાે બહવશ્ચ િવઘ્નાઃ ।

ય સારભૂતં તદુપા સતવં્ય
હંસાે યથા ક્ષીર મવા બુ મશ્રમ્॥ ૧॥

િવવેિકના યાે ગના
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સારભૂતમ યાત્મશાસ્ત્રમવેાપેા સતવ્યં ન
વ યત્ અશક્ય વાત્ અન તશાસં્ત્ર પયર્વસાનરિહતાિન
શાસ્ત્રાણીત્યથર્ઃ । યથાકથં ચ પયર્વસાનેઽિપ બહુ
વેિદતવ્યં
તત્તા પયાર્ ણ બહૂિન વેિદતવ્યાનીત્યથર્ઃ । જ્ઞાતું શક્ય વેઽિપ
કાલઃ વ પ અેવ ’પુંસાે વષર્શતં હ્યાયુઃ’ ઇ ત
યાયાત્ ।
ત માદ્ય સારભૂતં સવર્શાસ્ત્રાણાલાેડ્ય
યિન્ન શ્ચતમખ ડકૈરસં
બ્રહ્મ તદેવાપેા સતવ્યમ્ । તદુક્તમ્ ’ આલાેડ્ય
સવર્શાસ્ત્રા ણ ’
ઇત્યાિદ । ઉક્તં ચ હિરવંશ—ે’
અસ ક તર્નકા તારપિરવતર્નપાંસુ ભઃ ।
વાચં હિરકથાલાપગઙ્ગયવૈ પનુીમહે ’ ઇ ત । તત્ર
દષૃ્ટા તમાહ—હંસાે યથા અ બુ મશ્ર વેઽિપ અ વંશં
િવહાય
ક્ષીરમવેાપેાદત્તે તદ્વિદ ત ભાવઃ॥

ત મા પા ડતં્ય િનિવદ્યેત્યાિદશ્રુત્યા પા ડત્યપ્રકટનસ્ય
બ્રહ્માપેાસનાપ્ર તબ ધક વને સવર્મિપ પા ડતં્ય હેય મત્યાહ—

પુરાણં ભારતં વેદશાસ્ત્રા ણ િવિવધાિન ચ ।
પતુ્રદારાિદસસંારાે યાેગા યાસસ્ય િવઘ્નકૃત્॥ ૨॥

યાેગા યાસસ્ય આત્મૈક્યયાેગા યાસસ્ય । શષંે
પષ્ટમ્॥

િક ચ આત્મિવચારમ તરેણ ઇતરશાસ્ત્રા ણ ન િવચારિયતવ્યા-
નીત્યાહ—

ઇદં જ્ઞાન મદં જ્ઞેયં યઃ સવ જ્ઞાતુ મચ્છ ત ।
અિપ વષર્સહસ્રાયુઃ શાસ્ત્રા તં નાિધગચ્છ ત॥ ૩॥

સહસ્રવષર્પિર મતાયુ માનિપ અેકૈકસ્ય શાસ્ત્રસ્ય અ તં
પારં ભાવિનશ્ચયં વા નાિધગચ્છ ત; િકમુત વક્તવ્યં
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

સવાર્ ણ શાસ્ત્રા ણ નાિધગચ્છતી ત ભાવઃ॥
તિહ સવર્મિપ િવહાય અિધગ તવં્ય વા

િક મત્યાશઙ્ક્યાહ—

િવજ્ઞેયાેઽક્ષરતન્માત્રં િવતં ચાિપ ચ ચલમ્ ।
િવહાય શાસ્ત્ર લાિન ય સતં્ય તદુપાસ્યતામ્॥ ૪॥

અક્ષરતન્માત્રં નાશરિહતસત્તામાત્રાત્મક આત્મા
િવજ્ઞેયઃ । તત્ર ચ વૈરાગ્યાથ િવતમિપ ચ ચલ મ ત
િવજ્ઞેયમ્,
’ ચરમશ્વાસવેલાયાં ય કૃત્યં ત સદા કુ ’ ઇ ત
યાયાત્ । ત માચ્છાસ્ત્ર લાિન િવહાય ય સતં્ય
તદેવાપેાસ્યતા મ ત॥

ઇ દ્રયજયે વૈરાગ્યં વત અેવ યત ઇત્યાહ—

થવ્યાં યાિન ભૂતાિન જહ્વાપેસ્થિન મ ત્તકમ્ ।
જહ્વાપેસ્થપિરત્યાગે થવ્યાં િક પ્રયાજેનમ્॥ ૫॥

જહ્વાપેસ્થિન મ ત્તકમ્ આહારવ્યવાયિન મત્તં સત્
થવ્યાં

યાિન ભૂતાિન સ ત, પ્રાયશઃ ત પિરત્યાગી ચેત,્
થવ્યાં િક

પ્રયાજેનમ,્ િકમિપ પ્રયાજેનં ના તીત્યથર્ઃ, ’ જતં
સવ
જતે રસે ’ ઇ ત યાયાત્॥

અેવમાત્મસમાિધિનષ્ઠસ્ય સવર્ત્ર બ્રહ્મદશર્નમવે,
ના યદ્દશર્ન મત્યાહ—

તીથાર્િન તાેયપૂણાર્િન દેવા પાષાણ ન્મયાન્ ।
યાે ગનાે ન પ્રપદ્ય તે આત્મ યાનપરાયણાઃ॥ ૬॥

તીથર્ નાનાિદના દેવતાપૂ િદના ચ અ યાત્મસમાધાૈ
સદ્ધે પનુ તને િક પ્રયાજેન મ ત ભાવઃ । પષ્ટમ યત્॥

યાે ગનઃ સવર્ત્ર બ્રહ્મદશર્નમવેેત્યેતત્ અિધકાિરભેદે-
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નાપેપાદય ત—

અ ગ્ દવાે દ્વ તીનાં મનુીનાં હૃિદ દૈવતમ્ ।
પ્ર તમા વ પબુદ્ધ નાં સવર્ત્ર સમદ શનામ્॥ ૭॥

દ્વ તીનાં કમર્કા ડરતાનામ્ અ ગ્ દવતમ્,
મનુીનાં
મનનશીલાનાં યાે ગનાં હૃિદ હૃ કમલમ ય સ્થતા પિર-
ચ્છન્નમૂ તદવતમ,્ વ પબુદ્ધ નાં પ્રાકૃતાનાં તુ
પાષાણાિદપ્ર તમવૈ દૈવતમ,્ સમદ શનાં તુ

આ ઢાનાં
સવર્ત્ર ’ સવ ખ વદં બ્રહ્મ ’ ઇ ત શ્રુત્યા સવર્મિપ
દૈવતમવેેત્યથર્ઃ॥

ત માત્ જ્ઞાનનેવૈ જ્ઞાતવ્યમ,્ જ્ઞાનાભાવે
બ્રહ્મ ન
પ યતીત્યાહ—

સવર્ત્રાવ સ્થતં શા તં ન પ્રપ યે જનાદર્નમ્ ।
જ્ઞાનચ િવહીન વાદ ધઃ સયૂર્ મવાેિદતમ્॥ ૮॥

સવર્ત્રાવ સ્થતં સવર્ત્ર પિરપૂણર્મિપ અજ્ઞઃ ન
પ ય ત; તત્ર
હેતુઃ જ્ઞાનચ િવહીન વાત્
જ્ઞાનાખ્યચક્ષરૂિહત વાત્,
તત્ર દષૃ્ટા તમાહ—અ ધ ઇ ત । પષ્ટમ યત્॥

સવ બ્રહ્મતે્યેત્તદુપપાદય ત—

યત્ર યત્ર મનાે યા ત તત્ર તત્ર પરં પદમ્ ।
તત્ર તત્ર પરં બ્રહ્મ સવર્ત્ર સમવ સ્થતમ્॥ ૯॥

યત્ર યત્ર મનાે યા ત મનાે યદ્ય દ્વષયીકરાે ત તત્ર તત્ર
પરં
સવા કૃષં્ટ પદં પ્રા ય સ્થાનં પરં બ્રહ્મવૈ
સમવ સ્થતમ્ ।
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

ઘટઃ સુ્ફરતીત્યાિદસુ્ફરણાનુભવાિદ ત ભાવઃ॥
અેતાદશૃસ્ય યાે ગનઃ સવર્મિપ પ્રત્યક્ષતયા ભાસત

ઇત્યાહ—

દૃ ય તે દૃ શ પા ણ ગગનં ભા ત િનમર્લમ્ ।
અહ મત્યક્ષરં બ્રહ્મ પરમં િવ મવ્યયમ્॥ ૧૦॥

પરમં સવા કૃષ્ટમક્ષરમપક્ષયરિહતમવ્યયં
નાશરિહતં િવ ં પરમાત્માનમહ મત્યભેદેનવૈ યાે ભાવય ત
તસ્ય ભાવિયતુઃ દૃ શ જ્ઞાને પા ણ દૃ ય તે નામ પા-
ત્મકાિન જગ ત ભાસ ત ઇત્યથર્ઃ । ગગનમિપ િનમર્લં ભાસત;ે
તથા ચ સવર્મિપ પ્રત્યક્ષેણાનુભવતીત્યથર્ઃ । ઇયં ચા -
ક્ષાવસ્થાયામ તરાપ તતા યાેગ સ દ્ધિર ત ત વજ્ઞા વણર્ય ત ।
આ ઢસ્ય બ્રહ્મિનષ્ઠ વનેૈતદ્દશર્નાયાેગાત્ । ’ યા િનશા
સવર્ભૂતાનામ્ ’ ઇ ત તેઃ ।
દૃ યતે ચે ખગાકારં ખગાકારં િવ ચ તયેત્ ।
સકલં િન કલં સૂ મં માેક્ષદ્વારેણ િનગર્તમ્॥ ૧૧॥
અપવગર્સ્ય િનવાર્ણં પરમં િવ મવ્યયમ્ ।
સવર્જ્યાે તિનરાકારં સવર્ભૂતગુણા વતમ્॥ ૧૨॥
સવર્ત્ર પરમાત્માનં અહમાત્મા પરમવ્યયમ્ ।

ખગાકારં હંસાત્મકં પરં બ્રહ્મ ’ હંસાે િવિધઃ
શઙ્કર અેવ હંસઃ હંસશ્ચ િવ ગુર્ રેવ હંસઃ ’ ઇત્યાિદ

તેઃ દૃ યતે ચેદ્યિદ પ્રકાશતે તિહ વયં બ્રહ્માત્મા
પરબ્રહ્માત્મકઃ સન્ સકલં તે ેમયં િન કલં કલાતીતં
સૂ મં પ્રમાણાગ યં માેક્ષદ્વારેણ િનગર્તં
માેક્ષમાગકગ યમ્॥

અપવગર્સ્ય િનવાર્ણં માેક્ષસખુાત્મકં પરમં

ઉ કૃષં્ટ િવ ં વ્યાપકમ્ અવ્યયં નાશરિહતં
સવર્તાજે્યાે તરાકાશં
સવર્તઃ વયપં્રકાશં સવર્ભૂતાિધવા સનં સવાર્ તિનયામકં
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પરમાત્માનં ખગાકારં હંસાત્મકં િવ ચ તયેત્
યાયેિદત્યથર્ઃ॥

અેવં ચ તયતઃ પાપલેશાેઽિપ ના તીત્યાહ—

અહં બ્રહ્મે ત યઃ સવ િવ ના ત નરઃ સદા ।
હ યા વય મમા કામા સવાર્શી સવર્િવક્રયી॥ ૧૩॥

સવ િન ષદં્ધ કૃ વાિપ કમર્ ભનર્ સ બ યતે ઇ ત,
યઃ
સદા સવ બ્રહ્મે ત િવ ના ત, સવાર્ યિપ
સવર્િન ષદ્ધભક્ષ્યિપ
સવર્િવક્રયી સવર્િન ષદ્ધિવક્ર યિપ ઇમાન્ કામાન્
અિરષડ્વગાર્ન્
હ યાત્ જયેત,્ સવર્િન ષદ્ધકમર્ કૃ વાિપ
તૈિન ષદ્ધકમર્ ભનર્
બ યતે॥

ક્ષણમાતં્ર વા બ્રહ્મ યાનરતસ્ય
ના યસખુ ચ તેત્યાહ—

િન મષં િન મષાધ વા શીતાશીતિનવારણમ્ ।
અચલા કેશવે ભ ક્તિવભવૈઃ િક પ્રયાજેનમ્॥ ૧૪॥

શીતાશીતિનવારણં યથા તથા
શીતાે ણસખુદુઃખાિદ-
દ્વ દ્વસિહ તયા િન મષં િન મષાધ વા કેશવે ભ ક્ત-
રચલા ચેત,્ િવભવૈઃ ભ ય તિરક્તિવષયસખુૈઃ િક
પ્રયાજેન મ ત॥

અેતાદશૃાે યાેગી યિદ માેક્ષમાપેક્ષેત, તિહ
ના યિવષય-
ચ તાં કુયાર્િદત્યાહ—

ભક્ષાન્નં દેહરક્ષાથ વસં્ત્ર શીતિનવારણમ્ ।
અ માનં ચ િહર યં ચ શાકં શાલ્યાેદનં તથા॥ ૧૫॥
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॥ ઉત્તર ગીતા ભા ય॥

સમાનં ચ તયેદ્યાેગી યિદ ચ ત્યમપેક્ષતે ।
યાેગી ચ ત્યં માેકં્ષ યિદ અપેક્ષેત, તિહ

દેહરક્ષણાથર્મવે
ભક્ષાન્ન ચ તયેત્, ન વ દ્રયપ્રીત્યથર્ મત્યથર્ઃ;
વસં્ત્ર ચ
શીતિનવારણાથ ચ તયેત્, ન અલકંારાય; અ માનં
પાષાણં
િહર યં સવુણ ચ શાકં શાલ્યાેદનં ચ હેયાપેાદેયવષૈ ય-
રાિહત્યેન ચ તયેિદત્યથર્ઃ॥

િક ચ—

ભૂતવ તુ યશાે ચ વં પનુજર્ન્મ ન િવદ્યતે॥ ૧૬॥
ભૂતવ તુિન ગતવ તુિન અશાે ચ વે ગત મ ત દુઃખરાિહત્યે

સદ્ધ,ે ઉપલક્ષણમેતત,્ આગા મવ તુિનરપેક્ષ વે સદ્ધ,ે
વતર્માનવ તુિન લ ધે હષર્રાિહત્યે સદ્ધે ચ પનુજર્ન્મ ન
િવદ્યતે॥

આત્મયાેગમવાેચદ્યાે ભ ક્તયાેગ શરાેમ ણમ્ ।
તં વ દે પરમાન દં ન દન દનમીશ્વરમ્॥

ઇ ત શ્રીગાૈડપાદાચાયર્િવર ચતાયાં ઉત્તરગીતાવ્યાખ્યાયાં તીયાેઽ યાયઃ॥
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