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નિવેદિ

‘સતસસંગદીક્ષા’ ગ્સંથ ભગવષાન સવષામિનષારષાયણનષા છઠ્ષા આધયષાતતિક 
અનુગષાિી પ્રગટ બ્રહ્મસવરૂપ શ્ી િહસંતસવષાિી િહષારષાજે ગુજરષાતી 
ભષાષષાિષાસં સવહસતે લખેલુસં શષાસત્ર છે. આ ગ્સંથ પરબ્રહ્મ સવષામિનષારષાયણ 
ભગવષાન દ્ષારષા પ્રબોમિત આજ્ષા અને ઉપષાસનષાનષા મસદષાસંતોને પ્રસતુત 
કરે છે. આ ગ્સંથને િહષાિહોપષાધયષાય ભદ્ેશદષાસ સવષાિીએ સસંસકકૃતિષાસં 
શ્ોકબદ કયયો છે. આ સતસસંગદીક્ષા ગ્સંથ ‘અક્રપુરુષોત્તિ સસંમહતષા’ 
નષાિનષા ગ્સંથનષા એકભષાગરૂપે સિષાયેલો છે. ‘અક્રપુરુષોત્તિ સસંમહતષા’ 
સવષામિનષારષાયણ ભગવષાને ઉપદેશેલષા મસદષાસંતો અને ભમતિનષા મવમવિ 
આયષાિોને મવશદતષાથી શષાસત્રીય શૈલીએ મનરૂપતુસં શષાસત્ર છે.

ભગવષાન સવષામિનષારષાયણ દ્ષારષા દીમક્ત પરિહસંસ સદગુરુ પ્રેિષાનસંદ 
સવષાિીએ કહ્સં છે,

‘અક્રનષા વષાસી વષા’લો આવયષા અવની પર...
અવની પર આવી વષા’લે સતસસંગ સથષાપયો,
હરરજનોને કોલ કલયષાણનો આપયો રષાજ.’

અક્રષામિપમત પરબ્રહ્મ ભગવષાન સવષામિનષારષાયણ અતયસંત કરુણષા 
કરી આ પૃથવી પર પિષાયષાયા. તેઓએ અનસંત જીવોનષા પરિ કલયષાણનો 
િષાગયા પ્રસથષામપત કયયો. તેિણે પોતે જ પરિકલયષાણપ્રદ રદવય સતસસંગની 
સથષાપનષા કરી. વૈરદક સનષાતન અક્રપુરુષોત્તિ મસદષાસંતને પ્રકષામશત કયયો.

સહજાનસંદ શ્ીહરર દ્ષારષા પ્રસથષામપત સતસસંગ એક જુદી જ ભષાત 
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ઉપજાવે છે. આ સવષામિનષારષાયણીય સતસસંગ એટલે વૈરદક સનષાતન 
અક્રપુરુષોત્તિ મસદષાસંતને વરેલી મવમશષ્ટ જીવનશૈલી. આ મવમશષ્ટ 
જીવનશૈલીથી યુતિ સતસસંગને તેિનષા સિયથી લઈને આજ પયયંત 
લક્ષાવમિ સતસસંગીઓ અનુસરી રહ્ષા છે. આ સતસસંગનષા શષાશ્વતકષાળ સુિી 
પોષણ અને સસંવિયાન િષાટે ભગવષાન સવષામિનષારષાયણે અક્રબ્રહ્મસવરૂપ 
ગુણષાતીત ગુરુવયયોની પરસંપરષાને આ લોકિષાસં અખસંરિત રષાખી છે.

પરબ્રહ્મ સવષામિનષારષાયણને અમભપ્રેત સતસસંગનષાસં િુખય બે પષાસષાસં છે - 
આજ્ષા અને ઉપષાસનષા. આ આજ્ષા-ઉપષાસનષાનષા મસદષાસંતો પરષાવષાણીસવરૂપ 
વચનષામૃત ગ્સંથિષાસં મનરૂમપત થયષા. પરિહસંસો દ્ષારષા રચષાયેલષાસં ગ્સંથો, 
કીતયાનો વગેરેિષાસં પણ તે તે સથળે આ મસદષાસંતો પ્રમતમબસંમબત થતષા રહ્ષા. 
અક્રબ્રહ્મ ગુણષાતીતષાનસંદ સવષાિીએ એિનષા ઉપદેશોિષાસં પરબ્રહ્મ ભગવષાન 
સવષામિનષારષાયણનષા સવયોપરી સવરૂપસસંબસંિી તેિજ સષાિનષાસસંબસંિી સપષ્ટતષા 
કરીને મસદષાસંતને અનેક સસંતો-હરરભતિોનષા જીવનિષાસં દૃઢષાવયો. બ્રહ્મસવરૂપ 
ભગતજી િહષારષાજની કથષાવષાતષાયા દ્ષારષા ગુણષાતીતષાનસંદ સવષાિી અક્રબ્રહ્મ 
છે અને ભગવષાન સવષામિનષારષાયણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તિ છે જેવષા સતસસંગનષા 
રદવય મસદષાસંતો ગુસંજવષા લષાગયષા. બ્રહ્મસવરૂપ શષાસત્રીજી િહષારષાજે અપષાર 
કષ્ટો વેઠીને શ્ીહરરપ્રબોમિત વૈરદક સનષાતન અક્રપુરુષોત્તિ મસદષાસંતને 
મશખરબદ િસંરદરો દ્ષારષા િૂમતયાિષાન કરી દીિો. બ્રહ્મસવરૂપ યોગીજી 
િહષારષાજે સસંપ, સુહૃદભષાવ અને એકતષાનષાસં અમૃત પષાઈ સવષામિનષારષાયણીય 
સતસસંગને વિુ સુદૃઢ બનષાવયો. તેિણે બષાળ-યુવષા-સતસસંગ પ્રવૃમત્તને વેગ 
આપયો. અઠવષારિક સતસસંગ સભષાઓ દ્ષારષા આજ્ષા અને ઉપષાસનષારૂપ 
સતસસંગનુસં મનતય પોષણ થષાય તેવી રીત પ્રવતષાયાવી.

બ્રહ્મસવરૂપ પ્રિુખસવષાિી િહષારષાજે અથષાગ પરરશ્િ કરી આ રદવય 
સતસસંગનુસં જતન અને પોષણ કયુયં. સિગ્ ભૂિસંિળિષાસં ભવય િસંરદરોનુસં 
મનિષાયાણ કરીને, વૈરદક સનષાતન િિયાને અનુસરતષાસં શષાસત્રો રચષાવીને 
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તેિજ અનેક યુવષાનોને શીલવસંતી સષાિુતષાએ સજ્જ કરીને તેઓએ 
સતસસંગનો વયષાપ અને ઊસંિષાણ બસંને વિષાયષાયં.

શ્ીહરર દ્ષારષા પ્રવષામહત આ સતસસંગભષાગીરથી આજે પણ પ્રગટ 
બ્રહ્મસવરૂપ િહસંતસવષાિી િહષારષાજની છત્રછષાયષાિષાસં અનેક િુિુક્ુઓને 
પરિ િુમતિનષાસં પીયૂષ પષાઈ રહી છે. એક હજારથી વિુ સસંતો અને 
લષાખો હરરભતિોનો સિુદષાય સતસસંગનષા મસદષાસંતોથી દીમક્ત થઈ િનયતષા 
અનુભવી રહ્ો છે. એક ઇષ્ટદેવ, એક ગુરુ અને એક મસદષાસંતને જીવનનુસં 
કેનદ્ બનષાવી એકતષા અને રદવયતષાનુસં પરિ સુખ ભોગવી રહ્ો છે.

આપણષા સસંપ્રદષાયિષાસં સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનનષા સિયથી આરસંભી 
સિયે સિયે આજ્ષા અને ઉપષાસનષાનષા મસદષાસંતોને પુમષ્ટ આપતષાસં 
મવમવિ શષાસત્રો રચષાતષાસં આવયષાસં છે. તેિષાસં તત્વજ્ષાન, આસંતરરક સષાિનષા, 
ભમતિની રીત, આચષારપદમત વગેરે બષાબતોનષા મનરૂપણ દ્ષારષા સતસસંગની 
જીવનશૈલીનુસં પ્રમતપષાદન થયુસં છે. સસંપ્રદષાયનષાસં અનેક શષાસત્રોિષાસં 
મનરૂપષાયેલષા આ મસદષાસંતોનો સષાર સરળ શબદોિષાસં અને સસંક્ેપિષાસં સસંકમલત 
થષાય અને એક ગ્સંથનષા રૂપિષાસં આકષાર પષાિે તેવી પ્રગટ બ્રહ્મસવરૂપ 
િહસંતસવષાિી િહષારષાજની ઘણષા સિયથી ઇચછષા હતી. આ િષાટે તેઓએ 
વરરષ્ઠ સસંતો સષાથે પણ મવિશયા કયયો અને સૌની મવનસંતીથી એ ગ્સંથનુસં 
લેખન સવયસં સવહસતે કરવષાની સેવષા પણ તેઓએ સવીકષારી.

આ ગ્સંથિષાસં ભગવષાન સવષામિનષારષાયણ સષાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તિ 
નષારષાયણ છે, સવયોપરી, સવયાકતષાયા, સદષા રદવય સષાકષાર અને સદષા પ્રગટ 
છે; ગુણષાતીત ગુરુ અક્રબ્રહ્મ છે, પરિષાતિષાનષા અખસંિ િષારક હોવષાથી 
પ્રતયક્ નષારષાયણસવરૂપ છે, િુિુક્ુઓ િષાટે શષાસત્રોતિ બ્રષાહ્મી તસથમતનો 
આદશયા છે; એિને મવષે દૃઢ પ્રીમત અને આતિબુમદ સષાિનષાનો સષાર 
છે ઇતયષારદ મસદષાસંતોની સપષ્ટતષા થઈ છે. અક્રરૂપ થઈ પુરુષોત્તિની 
દષાસભષાવે ભમતિ કરવી એ પરિ મસદષાસંત અહીં સુપેરે પ્રમતપષારદત થયો 
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છે. સષાથે સષાથે આસંતરરક સષાિનષાિષાસં આવશયક મવચષારો જેિ કે પરબ્રહ્મની 
પ્રષાતપતનો મવચષાર, ભગવષાનનષા કતષાયાપણષાનો મવચષાર, ભગવષાનનષા 
રષાજીપષાનો મવચષાર, આતિમવચષાર, જગતનષા નષાશવસંતપણષાનો મવચષાર, 
સસંબસંિનષા િમહિષાનો મવચષાર, ગુણગ્હણ, રદવયભષાવ, દષાસભષાવ, અસંતદૃયામષ્ટ 
વગેરેનો સિષાવેશ અહીં કરવષાિષાસં આવયો છે. આ ઉપરષાસંત િોળી વષાત ન 
કરવી, અભષાવ-અવગુણ ન લેવષા, ભતિોનો પક્ રષાખવો વગેરે મસદષાસંતો 
સિષાવવષાિષાસં આવયષા છે. વળી િસંરદરોની સથષાપનષાનો હેતુ તેિજ િસંરદરોિષાસં 
દશયાનષારદ મવમિની રીતનો પણ અહીં મનદદેશ છે. આ મસવષાય સતસસંગીએ 
કરવષાની મનતય મવમિ, સદષાચષાર, મનયિ-િિયા, સષાપતષામહક સતસસંગ સભષા, 
ઘરસભષા, ઘરિસંરદરિષાસં ભમતિ કરવષાની પદમત, મનતયપૂજા, ધયષાન તથષા 
િષાનસી વગેરે મનતય સષાિનષાઓ પણ આિષાસં વણી લેવષાિષાસં આવી છે.

આ ગ્સંથનષા શીષયાકિષાસં પ્રયોજાયેલ ‘દીક્ષા’ શબદનો અથયા દૃઢ સસંકલપ, 
અચળ મનશ્ચય અને સમયક્ સિપયાણ છે. સતસસંગનષા આજ્ષા અને ઉપષાસનષા 
સસંબસંિી મસદષાસંતોને જીવનિષાસં દૃઢ કરવષાનો સસંકલપ કરીએ, તે મસદષાસંતોનો 
અચળ મનશ્ચય પ્રષાપત કરીએ અને તે મસદષાસંતો િષાટે સમયક્ સિમપયાત 
થઈએ તેવો જીવનસસંદેશ આ ગ્સંથિષાસં પિઘષાય છે.

આ રીતે ભગવષાન સવષામિનષારષાયણ પ્રસથષામપત અને ગુણષાતીત 
ગુરુપરસંપરષા દ્ષારષા પ્રવમતયાત સતસસંગિષાસં આજ પયયંત જે કષાસંઈ સિજવષાનુસં 
અને આચરવષાનુસં છે, તેિજ જે કષાસંઈ લષાખો સતસસંગીઓ દ્ષારષા જીવષાઈ 
રહ્સં છે તે સઘળુસં ગષાગરિષાસં સષાગરની જેિ આ ‘સતસસંગદીક્ષા’ ગ્સંથિષાસં 
સિષાયેલુસં છે.

મવક્રિ સસંવત્ ૨૦૭૬ અષષાઢ સુદ પૂમણયાિષા, ગુરુપૂમણયાિષા, તષા. ૫ 
જુલષાઈ ૨૦૨૦નષા પમવત્ર રદવસે પ.પૂ. િહસંતસવષાિી િહષારષાજે આ ગ્સંથનુસં 
પ્રથિ પૂજન કરી તેને ઉદઘષારટત કયયો. આ જ રદવસે તેઓએ સવદે સસંતો 
તેિજ હરરભતિોને આજ્ષા પણ કરી કે આ ગ્સંથિષાસંથી દરરોજ પષાસંચ 
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શ્ોકોનુસં અવશય વષાસંચન કરવુસં.
આ ‘સતસસંગદીક્ષા’ ગ્સંથ પ્રગટ ગુરુહરર િહસંત સવષાિી િહષારષાજે 

પ્રિુખસવષાિી િહષારષાજની જનિશતષાબદીનષા અરયયારૂપે ભગવષાન 
સવષામિનષારષાયણ તથષા ગુણષાતીત ગુરુવયયોનષાસં ચરણે સિમપયાત કયયો છે.

ખરેખર, શ્ીહરર અને અક્રબ્રહ્મસવરૂપ ગુણષાતીત ગુરુવયયોનષા 
હૃદયગત અમભપ્રષાયરૂપ ‘સતસસંગ’ને મનતય જીવનિષાસં જીવવષાનષા દૃઢ 
સસંકલપરૂપ ‘દીક્ષા’નુસં મનતય સિરણ કરષાવતો આ ગ્સંથ રચીને પ્રગટ 
બ્રહ્મસવરૂપ ગુરુહરર િહસંતસવષાિી િહષારષાજે સિગ્ સતસસંગ સિુદષાય 
પર િહષાન ઉપકષાર કયયો છે. તેિનષા આ ઉપકષારનષા આપણે હસંિેશષાસં 
ઋણી રહીશુસં. આ ગ્સંથને સસંસકકૃતિષાસં શ્ોકબદ કરનષાર િહષાિહોપષાધયષાય 
ભદ્ેશદષાસ સવષાિીનો પણ આભષાર.

વૈરદક સનષાનત િિયાનષા અક્કરૂપ આ ‘સતસસંગદીક્ષા’ શષાસત્રનષા મનતય 
વષાસંચન, િનન, મનરદધયષાસન દ્ષારષા સષાચષા અથયાિષાસં સવષામિનષારષાયણીય 
સતસસંગની દીક્ષા પ્રષાપત કરીએ એ જ અભયથયાનષા.

સષાિુ ઈશ્વરચરણદષાસ
૫ જુલષાઈ ૨૦૨૦,

ગુરુપૂમણયાિષા મવ.સસં.૨૦૭૬,
અિદષાવષાદ





॥ श्रीस्वामिनवारवायणो म्जयते॥

સતસસંગદીક્ષા

स्वामिनवारवायणः सवाक्वाद् अक्रपुरुषोत्तिः।
स्वेभयः परिवां शवाम्तम् आन््ं सुखिप्पयेत्॥ १॥

સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન એટલે કે સષાક્ષાત્ અક્રપુરુષોત્તિ 
િહષારષાજ સવયાને પરિ શષાસંમત, આનસંદ અને સુખ અપદે. (1)

्ेहोऽयं सवाधनं िुक्ेन्प भोगिवात्रसवाधनम्।
्ुर्पभो नश्वरश्वाऽयं ्वारं्वारं न रभयते॥ २॥

આ દેહ િુમતિનુસં સષાિન છે, કેવળ ભોગનુસં સષાિન નથી. દુલયાભ 
અને નષાશવસંત એવો આ દેહ વષારસંવષાર િળતો નથી. (2)

रौमििो वय्हवारसतु ्ेहमन्वा्पहहेतुिः।
नै् स परिं रक्यम् असय िनुषयज्िनः॥ ३॥

લૌરકક વયવહષાર તો દેહનષા મનવષાયાહ િષાટે છે. તે આ િનુષય 
જનિનુસં પરિ લક્ય નથી. (3)

नवाशवाय स््प्ोषवाणवंा ब्रह्ममसथितेर्वाप्तये।
ितुुं भग्तो भमक्म् असय ्ेहसय रमभनम्॥ ४॥
स््पमि्ं मह सतसङ्वाल्लभयते मनमश्तं जनैः।
अतः स्ै् सतसङ्ः िरणरीयो िुिुक्ुमभः॥ ५॥
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સવયા દોષોને ટષાળવષા, બ્રહ્મતસથમતને પષાિવષા અને ભગવષાનની 
ભમતિ કરવષા આ દેહ િળયો છે. આ બિુસં સતસસંગ કરવષાથી અવશય 
પ્રષાપત થષાય છે. આથી િુિુક્ુઓએ સદષાય સતસસંગ કરવો. (4-5)

सतसङ्ः सथिवामपतसतसिवाद् म्वयोऽयं परब्रह्मणवा।
स्वामिनवारवायणेनेह सवाक्वा्े्वाऽ्तरीय्प च॥ ६॥

તેથી પરબ્રહ્મ સવષામિનષારષાયણે આ લોકિષાસં સષાક્ષાત્ અવતરીને 
આ રદવય સતસસંગની સથષાપનષા કરી. (6)

सतसङ्सयवाऽसय म्ज्वानं िुिुक्षूणवां भ्ेम्मत।
शवास्तं सतसङ््रीक्ेमत शुभवाऽऽशयवाद् म्रचयते॥ ७॥

આ સતસસંગનુસં જ્ષાન િુિુક્ુઓને થષાય એવષા શુભ આશયથી 
‘સતસસંગદીક્ષા’ એ નષાિનુસં શષાસત્ર રચવષાિષાસં આવે છે. (7)

सतयसय स्वातिनः सङ्ः सतयसय परिवातिनः।
सतयसय च गुरोः सङ्ः सच्वास्तवाणवां तथिै् च॥ ८॥
म्ज्वातवयमि्ं सतयं सतसङ्सय मह रक्णम्।
िु््पन्े्ंम्धं म्वयं सतसङ्ं सयवात् सुखरी जनः॥ ९॥

સતય એવષા આતિષાનો સસંગ કરવો, સતય એવષા પરિષાતિષાનો સસંગ 
કરવો, સતય એવષા ગુરુનો સસંગ કરવો અને સચછષાસત્રનો સસંગ કરવો 
એ સતસસંગનુસં સષાચુસં લક્ણ જાણવુસં. આવો રદવય સતસસંગ કરનષાર 
િનુષય સુખી થષાય છે. (8-9)
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्रीक्ेमत दृढसङ्कलपः सश्द्ं मनश्योऽचरः।
समयक् सिप्पणं प्रीतयवा मनष्वा व्रतं दृढवाश्यः॥ १०॥

દીક્ષા એટલે દૃઢ સસંકલપ, શ્દષાએ સમહત એવો અચળ મનશ્ચય, 
સમયક્ સિપયાણ, પ્રીમતપૂવયાક મનષ્ઠષા, વ્રત અને દૃઢ આશરો. (10)

शवास्तेऽमसिञ्ज्वामपतवा सपष्टम् आज्ोपवासनपद्मतः।
प रि वा त ि - प रब्रह्म-सहज वा न ् ् - ् मश ्प त वा ॥  १ १॥

આ શષાસત્રિષાસં પરબ્રહ્મ સહજાનસંદ પરિષાતિષાએ દશષાયાવેલ આજ્ષા 
તથષા ઉપષાસનષાની પદમતને સપષ્ટ રીતે જણષાવી છે. (11)

सतसङ्वाऽमधिृतः स्वे स्वे सुखवाऽमधिवामरणः।
स्वेऽहवा्प ब्रह्मम्द्वायवां नवाय्पश्ै् नरवासतथिवा॥ १२॥

પુરુષો તથષા સત્રીઓ સવદે સતસસંગનષા અમિકષારી છે, સવદે સુખનષા 
અમિકષારી છે અને સવદે બ્રહ્મમવદ્ષાનષા અમિકષારી છે. (12)

नै् ्यषूनवामधित्ं सयवात् सतसङ्े मरङ्भे्तः।
स्स्ियवा्प्यवा स्वे भकतयवा िुमक्ं सिवापनुयुः॥ १३॥

સતસસંગિષાસં મલસંગભેદથી નયૂનષામિકપણુસં ન જ સિજવુસં. બિષા 
પોતપોતષાની િયષાયાદષાિષાસં રહી ભમતિ વિે િુમતિને પષાિી શકે 
છે. (13)
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स््प्ण्पगतवाः स्वा्प नवाय्पः स्वे नरवासतथिवा।
सतसङ्े ब्रह्मम्द्वायवां िोक्े स्वाऽमधिवामरणः॥ १४॥
न ्यषूनवाऽमधितवा िवायवा्प ्णवा्पऽऽधवारेण िमह्पमचत्।
तयकत्वा स््ण्पिवानं च से्वा िवायवा्प मिथिः सिैः॥ १५॥
जवातयवा नै् िहवान् िोऽमप नै् ्यषूनसतथिवा यतः।
जवातयवा क्ेशो न ित्पवयः सुखं सतसङ्िवाचरेत्॥ १६॥

સવયા વણયાનષા સવયા સત્રીઓ તથષા સવયા પુરુષો સદષાય સતસસંગ, 
બ્રહ્મમવદ્ષા અને િોક્નષા અમિકષારી છે. વણયાનષા આિષારે ક્ષારેય 
નયૂનષામિકભષાવ ન કરવો. સવયા જનોએ પોતષાનષા વણયાનુસં િષાન તયજીને 
પરસપર સેવષા કરવી. જામતએ કરીને કોઈ િહષાન નથી અને કોઈ 
નયૂન પણ નથી. તેથી નષાત-જાતને લઈને ક્ેશ ન કરવો ને સુખે 
સતસસંગ કરવો. (14-16)

स्वेऽमधिवामरणो िोक्े गृमहणसतयवामगनोऽमप च।
न ्यषूनवाऽमधितवा तत्र स्वे भक्वा यतः प्भोः॥ १७॥

ગૃહસથ તથષા તયષાગી સવદે િોક્નષા અમિકષારી છે. તેિષાસં 
નયૂનષામિકભષાવ નથી, કષારણ કે ગૃહસથ કે તયષાગી બિષા ભગવષાનનષા 
ભતિો છે. (17)

स् वा म िन वा र वा यणे ऽ न ्य -दृढप रिभक्ये ।
गृहरीत्वाऽऽश्य्रीक्वायवा ि्त्रं सतसङ्िवापनुयवात्॥ १८॥

સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનન ેમવષ ેઅનનય, દૃઢ અન ેપરિ ભમતિ 
િષાટે આશ્યદીક્ષાિસંત્ર ગ્હણ કરી સતસસંગ પ્રષાપત કરવો. (18)
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आश्य्रीक्वाि्त्रश्ै्ंम्धः -
ध्योऽमसि पषूण्पिवािोऽमसि मनषपवापो मनभ्पयः सुखरी।
अक्रगुरुयोगेन स्वामिनवारवायणवाऽऽश्यवात्॥ १९॥

આશ્યદીક્ષા િસંત્ર આ પ્રિષાણે છે -
િનયોતસિ પૂણયાકષાિોતસિ મનષપષાપો મનભયાયઃ સુખી।
અક્રગુરુયોગેન સવષામિનષારષાયણષાશ્યષાત્॥1 (19)

आश्येत् सहजवान््ं हमरं ब्रह्मवाऽक्रं तथिवा।
गुणवातरीतं गुरुं प्रीतयवा िुिुक्ुः स्वातििुक्ये॥ २०॥

િુિુક્ુ પોતષાનષા આતિષાની િુમતિ િષાટે સહજાનસંદ શ્ીહરર 
તથષા અક્રબ્રહ્મ સવરૂપ ગુણષાતીત ગુરુનો પ્રીમતએ કરીને આશરો 
કરે. (20)

िवाष्जवां मविगुणवां िवारवां िण्े स्ै् धवारयेत्।
सतसङ्ं मह सिवामश्तय सतसङ्मनयिवांसतथिवा॥ २१॥

સતસસંગનો આશરો કરી સદષાય કસંઠને મવષે કષાષ્ઠની બેવિી િષાળષા 
િષારણ કરવી તથષા સતસસંગનષા મનયિો િષારણ કરવષા. (21)

गुरुं ब्रह्मस्रूपं तु म्नवा न संभ्ेद् भ्े।
तत््तो ब्रह्मम्द्वायवाः सवाक्वातिवारो मह जरी्ने॥ २२॥

1 િસંત્ર ઉપર લખયષા પ્રિષાણે જ બોલવો. િસંત્રનો તષાતપયષાયાથયા આ પ્રિષાણે છે : 
અક્રબ્રહ્મ ગુરુનષા યોગે સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનનો આશરો કરવષાથી હસં 
િનય છુસં, પૂણયાકષાિ છુસં, મનષપષાપ, મનભયાય અને સુખી છુસં.
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આ સસંસષારિષાસં બ્રહ્મસવરૂપ ગુરુ મવનષા જીવનિષાસં બ્રહ્મમવદ્ષાનો 
તત્વે કરીને સષાક્ષાતકષાર ન થઈ શકે. (22)

नोत्तिो मनम््पिलपश् मनश्यः परिवातिनः।
न स्वातिब्रह्मभवा्ोऽमप ब्रह्मवाऽक्रं गुरुं म्नवा॥ २३॥

અક્રબ્રહ્મ ગુરુ મવનષા પરિષાતિષાનો ઉત્તિ મનમવયાકલપ મનશ્ચય ન 
થઈ શકે તથષા પોતષાનષા આતિષાને મવષે બ્રહ્મભષાવ પણ પ્રષાપત ન થઈ 
શકે. (23)

नै्वाऽमप तत््तो भमक्ः परिवान््प्वापणम्।
नवाऽमप मत्रम्धतवापवानवां नवाशो ब्रह्मगुरुं म्नवा॥ २४॥

બ્રહ્મસવરૂપ ગુરુ મવનષા યથષાથયા ભમતિ પણ ન થઈ શકે, પરિ 
આનસંદની પ્રષાતપત ન થષાય અને મત્રમવિ તષાપનો નષાશ પણ ન 
થષાય. (24)

अतः सिवाश्येमन्तयं प्तयक्िक्रं गुरुम्।
स््पमसमद्िरं म्वयं परिवातिवाऽनुभवा्िम्॥ २५॥

આથી સવયા અથયાની મસમદ કરે તથષા પરિષાતિષાનો અનુભવ કરષાવે 
તેવષા પ્રતયક્ અક્રબ્રહ્મ ગુરુનો આશરો સદષાય કરવો. (25)

स्ुं ्ुवय्पसनं तयवाजयं स््वः सतसमङ्मभः स्वा।
अनेिरोग्ुःखवानवां िवारणं वयसनं यतः॥ २६॥

સવયા સતસસંગીઓએ સવદે દુવયયાસનોનો સદષાય તયષાગ કરવો. કષારણ 
કે વયસન અનેક રોગોનુસં તથષા દુઃખોનુસં કષારણ બને છે. (26)
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सुरवाभङ्वातिवारवाम् यद् यद् भ्ेमद् िवा्िम्।
तद् भक्येत् मपबेन्ै् धषूम्रपवानिमप तयजेत्॥ २७॥

સુરષા, ભષાસંગ તથષા તિષાકુ ઇતયષારદ જે જે પદષાથયો િષાદક હોય 
તે ક્ષારેય ખષાવષા કે પીવષા નહીં તથષા િૂમ્રપષાનનો પણ તયષાગ 
કરવો. (27)

पमरतयवाजयं स्वा द्षूतं स््वः स््पप्िवारिम्।
तयक्वयो वयमभचवारश् नवाररीमभः पुरुषैसतथिवा॥ २८॥

સવદે સત્રી તથષા પુરુષોએ સવયા પ્રકષારનષા જુગષારનો તથષા 
વયમભચષારનો તયષાગ કરવો. (28)

िवांसं ितसयं तथिवाऽण्वामन भक्येयुन्प िमह्पमचत्।
परवाण्ुं रशुनं महङ्ु न च सतसमङ्नो जनवाः॥ २९॥

સતસસંગી જનોએ ક્ષારેય િષાસંસ, િષાછલી, ઈંિષાસં તથષા િુસંગળી, 
લસણ, મહસંગ ન ખષાવષાસં. (29)

पवातवयं गवामरतं पेयं जरं ्ुगधवाम्िं तथिवा।
खवाद्ं पवानिशुद्ं यद् गृहणरीयवाद् ्सतु तन्मह॥ ३०॥

પષાણી તથષા દિૂ ઇતયષારદ પેય પદષાથયો ગષાળેલષા ગ્હણ કરવષા. 
જે ખષાદ્ વસતુ તથષા પીણષાસં અશુદ હોય તે ક્ષારેય ગ્હણ ન 
કરવષાસં. (30)

चौयुं न िमह्पमचत् िवायुं सतसङ्िवामश्तैज्पनैः।
धिवा्पथि्पिमप नो िवायुं चोरिवायुं तु िमह्पमचत्॥ ३१॥
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સતસસંગીઓએ ચોરી ક્ષારેય ન કરવી. િિયાને અથદે પણ ચોરી 
ક્ષારેય ન કરવી. (31)

नै्वाऽ्यस्वामििं ग्वाह्ं त्नुज्वां म्नवा स्यम्।
पुषपफरवाद्मप ्सतु सषूक्िचौयुं त्ुचयते॥ ३२॥

પુષપ, ફળો જેવી વસતુ પણ તેનષા િણીની પરવષાનગી વગર ન 
લેવી. પરવષાનગી વગર લેવુસં તે સૂક્િ ચોરી કહેવષાય છે. (32)

िनुषयवाणवां पशषूनवां ्वा ितिुणवा्ेश् पमक्णवाम्।
िेषवामचिज्री्ज्तषूनवां महंसवा िवायवा्प न िमह्पमचत्॥ ३३॥
अमहंसवा परिो धिमो महंसवा त्धि्परूमपणरी।
श्ुमतसिृतयवाम्शवास्तेषु स्फुटिे्ं प्िीमत्पतम्॥ ३४॥

ક્ષારેય િનુષય, પશુ, પક્ી, તથષા િષાસંકિ આરદક કોઈ પણ 
જીવજસંતુઓની મહસંસષા ન કરવી. અમહસંસષા પરિ િિયા છે, મહસંસષા 
અિિયા છ ેએિ શ્ુમત-સમૃતયષારદ શષાસત્રોિષાસં સપષ્ટ કહેવષાિષાસં આવયુસં 
છે. (33-34)

यवागवाथि्पिपयजवा्रीनवां मन्मोषवाणवां मह प्वामणनवाम्।
महंसनं नै् ित्पवयं सतसमङ्मभः ि्वाचन॥ ३५॥

સતસસંગીઓએ યજ્ને અથદે પણ બકરષાસં વગેરે મનદયોષ પ્રષાણીઓની 
મહસંસષા ક્ષારેય ન જ કરવી. (35)

यवागवाम्िे च ित्पवये मसद्वा्तं सवांप््वामयिम्।
अनुसृतय मह ित्पवयं महंसवारमहतिे् तत्॥ ३६॥
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યષાગષારદ કરવષાનષા થષાય તયષારે સસંપ્રદષાયનષા મસદષાસંતને અનુસરીને 
મહસંસષારમહત જ કરવષા. (36)

ित्वाऽमप यज्शेषं च ्वाऽमप ्े्मन्ेम्तम्।
िवांसं ि्वामप भक्यं न सतसङ्िवामश्तैज्पनैः॥ ३७॥

યજ્નો શેષ ગણીને કે પછી દેવતષાનષા નૈવેદ્ રૂપે પણ 
સતસસંગીઓએ ક્ષારેય િષાસંસ ન જ ખષાવુસં. (37)

िसयवाऽमप तवा्नं नै् िरणरीयं ि्वाचन।
अपशब्वाऽपिवानवाम्-सषूक्िमहंसवाऽमप नै् च॥ ३८॥

કોઈનુસં તષાિન ક્ષારેય ન કરવુસં. અપશબદો કહેવષા, અપિષાન કરવુસં 
ઇતયષારદ કોઈપણ પ્રકષારે સૂક્િ મહસંસષા પણ ન કરવી. (38)

सत्तवा-िीमत्प-धन-द्रवय-स्तरी-पुरुषवाम्िवाऽऽप्तये।
िवानेषयवा्पक्ोधतश्वाऽमप महंसवां नै् सिवाचरेत्॥ ३९॥

િન, સત્તષા, કીમતયા, સત્રી, પુરુષ ઇતયષારદની પ્રષાતપતને અથદે તથષા 
િષાન, ઈષયષાયા કે ક્રોિે કરીને પણ મહસંસષા ન કરવી. (39)

िनसवा ्चसवा ्वाऽमप िि्पणवा महंसने िृते।
तमतसथितो ्ुःखयते नषूनं स्वामिनवारवायणो हमरः॥ ४०॥

િને કરીને, વચને કરીને કે કિદે કરીને મહસંસષા કરવષાથી તેનષાિષાસં 
રહેલષા સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન દુઃખષાય છે. (40)
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आतिघवातोऽमप महंसै् न िवायमोऽतः ि्वाचन।
पतनगरब्ध वा दै् म् ्प षभक् वा म् मभसतथि वा॥  ४१॥

આતિહતયષા કરવી તે પણ મહસંસષા જ છે. આથી પિતુસં િૂકવુસં, ગળે 
ટૂસંપો ખષાવો, ઝેર ખષાવુસં ઇતયષારદ કોઈ રીતે આતિહતયષા ક્ષારેય ન 
કરવી. (41)

्ुःखरज्वाभयक्ोध-रोगवाद्वापमत्तिवारणवात्।
धिवा्पऽथि्पिमप िमश्मद् ह्यवान् स्ं न ्वा परम्॥ ४२॥

દુઃખ, લજ્જા, ભય, ક્રોિ તથષા રોગ ઇતયષારદ આપમત્તને કષારણે, 
કે પછી િિયાને અથદે પણ કોઈએ પોતષાની કે અનયની હતયષા ન 
કરવી. (42)

तरीथिवेऽमप नै् ित्पवय आतिघवातो िुिुक्ुमभः।
नै्वाऽमप िोक्पुणयवामप्तभवा्वात् िवाय्पः स तत्र च॥ ४३॥

િુિુક્ુએ તીથયાને મવષે પણ આતિહતયષા ન જ કરવી. િોક્ 
ક ે પુણય પષાિવષાની ભષાવનષાથી પણ તીથયાને મવષે આપઘષાત ન જ 
કરવો. (43)

भग्वान् स््पितवा्पऽमसत ्यवारुः स््परक्िः।
स ए् नवाशिः स््प-सङ्कटवानवां स्वा िि॥ ४४॥

ભગવષાન સવયાકતષાયા છે, દયષાળુ છે, સવયાનુસં રક્ણ કરનષારષા છે અને 
એ જ સદષા િષારષાસં સવદે સસંકટોનષા ટષાળનષારષા છે. (44)
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भग्वान् िुरुते यमद् महतवाथि्पिे् ततस्वा।
प्वारबधं िे तम्च्ै् स ए् तवारिो िि॥ ४५॥

ભગવષાન જે કરે તે સદષાય સષારષા િષાટે હોય. તેિની ઇચછષા એ જ 
િષારુસં પ્રષારબિ છે. તેઓ જ િષારષા તષારક છે. (45)

नषूनं नङ्क्यम्त िे म्घनवाः पवाप्ोषवाश् ्ुगु्पणवाः।
नषूनं प्वापसयवामयहं शवाम्तिवान््ं परिं सुखम्॥ ४६॥

િષારષાસં મવઘ્ો, પષાપ, દોષ તથષા દુગુયાણો અવશય નષાશ પષાિશે. હસં 
અવશય શષાસંમત, પરિ આનસંદ અને સુખ પષાિીશ. (46)

यतो िवां मिमरतः सवाक्वाद् अक्रपुरुषोत्तिः।
मनश्येन तमरषयवामि ्ुःखजवातं मह तद्बरवात्॥ ४७॥

કષારણ કે િને સષાક્ષાત્ અક્રપુરુષોત્તિ િહષારષાજ િળયષા છે. 
તેિનષા બળે હસં જરૂર દુઃખને તરી જઈશ. (47)

म्चवाय्व्ं बरं रक्ेद् नवाऽऽमश्तो मनब्परो भ्ेत्।
आनम््तो भ्ेमन्तयं भग्द्बर्ैभ्वात्॥ ४८॥

આ રીતે મવચષારનુસં બળ રષાખી આમશ્ત ભતિ ક્ષારેય મહસંિત ન 
હષારે અને ભગવષાનનષા બળે આનસંદિષાસં રહે. (48)

ष्री्नं िरिषूत्रवाम्म्सज्पनं सथिरेषु च।
शवास्तरोिमनमषद्ेषु न ित्पवयं ि्वाचन॥ ४९॥

શષાસત્રિષાસં તથષા લોકિષાસં મનષેિ કયયો હોય તેવષાસં સથષાનોને મવષે 
ક્ષારેય થૂસંકવુસં નહીં તથષા િળ-િૂત્રષારદ ન કરવુસં. (49)
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शुमद्ः स््पम्धवा पवालयवा बवाह्वा चवाऽऽभय्तरवा स्वा।
शुमद्मप्यः प्सरी्ेच्च शुमद्िमत जने हमरः॥ ५०॥

બષાહ્ અને આસંતરરક એિ સવયા પ્રકષારની શુમદનુસં પષાલન કરવુસં. 
શ્ીહરરને શુમદ મપ્રય છે અને શુમદવષાળષા િનુષયની ઉપર તેઓ 
પ્રસનન થષાય છે. (50)

सतसमङ्मभः प्बोद्वयं पषू्ुं सषूयमो्यवात् स्वा।
ततः स्वानवाम्िं िृत्वा धत्पवयं शुद््स्तिम्॥ ५१॥

સતસસંગીઓએ સદષા સૂયયા ઊગયષા પૂવદે જાગવુસં. તયષાર બષાદ 
સનષાનષારદક કરી શુદ વસત્રો િષારણ કરવષાસં. (51)

पषू््पसयवािुत्तरसयवां ्वा म्मश िृत्वा िुखं ततः।
शुद्वाऽऽसनोपम्ष्टः सन् मनतयपषूजवां सिवाचरेत्॥ ५२॥

તયષાર બષાદ પૂવયા રદશષાિષાસં અથવષા ઉત્તર રદશષાિષાસં િુખ રષાખી, શુદ 
આસન ઉપર બેસી મનતયપૂજા કરવી. (52)

प्भुपषूजोपयुक्ेन च््नेनोर््पपुणड्रिम्।
भवारे मह मतरिं िुयवा्पत् िुङ्कुिेन च च्द्रिम्॥ ५३॥
उरमस हसतयोश््दं्र मतरिं च््नेन च।
स्वामिनवारवायणं ि्त्रं जपन् िुयवा्पद् गुरुं सिरन्॥ ५४॥

સવષામિનષારષાયણ િસંત્રનો જાપ કરતષાસં તથષા ગુરુનુસં સિરણ કરતષાસં 
કરતષાસં ભષાલન ેમવષ ેભગવષાનની પજૂાથી પ્રસષાદીભતૂ થયલે ચસંદન વિે 
ઊધવયાપુસંડ્ર મતલક કરવુસં અન ેકુસંકુસંિ વિ ેચષાસંદલો કરવો તથષા છષાતી અને 
બસંને ભુજાઓ પર ચસંદનથી મતલક-ચષાસંદલો કરવો. (53-54)
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िे्रं च्द्रिः स्तरीमभः ित्पवयमसतरिं नमह।
िुङ्कुिद्रवयतो भवारे सिर्तरीमभह्पमरं गुरुम्॥ ५५॥

સત્રીઓએ ભગવષાન તથષા ગુરુનુસં સિરણ કરતષાસં ભષાલને મવષે 
કેવળ કુસંકુિનો ચષાસંદલો કરવો. મતલક ન કરવુસં. (55)

ततः पषूजवाऽमधिवारवाय भक्ः सतसङ्िवामश्तः।
िुयवा्प्वातिम्चवारं च प्तवापं मच्तयन् हरेः॥ ५६॥
अक्रिहमितये्ं भकतयवा प्सन्चेतसवा।
पुरुषोत्ति्वासोऽमसि ि्त्रिेतं ््ेच्ुमचम्॥ ५७॥
अक्रब्रह्मरूपत्ं स्सयवाऽऽतिमन म्भवा्येत्।
िुयवा्पच्च िवानसीं पषूजवां शवा्त एिवाग्चेतसवा॥ ५८॥

તયષાર બષાદ સતસસંગને આમશ્ત ભતિે પૂજાનષા અમિકષાર 
િષાટે ભગવષાનનષા પ્રતષાપનુસં મચસંતવન કરતષાસં કરતષાસં આતિમવચષાર 
કરવો. પ્રસનન મચત્તે અને ભમતિભષાવપૂવયાક ‘અક્રમ્ અહસં 
પુરુષોત્તિદષાસોતસિ’1 એ પમવત્ર િસંત્રનુસં ઉચ્ષારણ કરવુસં. પોતષાનષા 
આતિષાને મવષે અક્રબ્રહ્મની મવભષાવનષા કરવી અને શષાસંત થઈ, 
એકષાગ્ મચત્તે િષાનસી પૂજા કરવી. (56-58)

हमरब्र्पह्मगुरुश्ै् भ्तो िोक््वायिौ।
तयोरे् मह ित्पवयं रयवानं िवानसपषूजनम्॥ ५९॥

ભગવષાન અને બ્રહ્મસવરૂપ ગુરુ જ િોક્દષાતષા છે. તેિનષાસં જ 
ધયષાન તથષા િષાનસી પૂજા કરવષાસં. (59)
1 િસંત્ર ઉપર લખયષા પ્રિષાણે જ બોલવો. િસંત્રનો તષાતપયષાયાથયા આ પ્રિષાણે છે : 

અક્ર એવો હસં પુરુષોત્તિનો દષાસ છુસં.
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सथिवापयेमच्चत्रिषूततीश् शुमच्स्तोपमर ततः।
्श्पनं सयवाद् यथिवा समयक् तथिवा मह भमक्भवा्तः॥ ६०॥

તયષાર બષાદ પમવત્ર વસત્ર ઉપર મચત્રપ્રમતિષાઓનુસં સષારી રીતે 
દશયાન થષાય તેિ ભમતિભષાવપૂવયાક સથષાપન કરવુસં. (60)

िरये तु सथिवापयेत्तत्र ह्क्रपुरुषोत्तिौ।
स्वामिनं मह गुणवातरीतं िहवारवाजं च ततपरम्॥ ६१॥

તેિષાસં િધયિષાસં અક્ર તથષા પુરુષોત્તિની િૂમતયા પિરષાવવી એટલે 
કે ગુણષાતીતષાનસંદ સવષાિી તથષા તેિનષાથી પર એવષા િહષારષાજને 
પિરષાવવષા. (61)

प्िुखस्वामिपय्प्तं प्तयेिगुरुिषूत्पयः।
प्सथिवापयवाः सेम्तवानवां च प्तयक्ं िषूत्पयः स्यम्॥ ६२॥

તયષાર બષાદ પ્રિુખસવષાિી િહષારષાજ પયયંત પ્રતયેક ગુરુઓની 
િૂમતયાઓ પિરષાવવી તથષા પોતે પ્રતયક્ સેવયષા હોય તે ગુરુઓની 
િૂમતયાઓ પિરષાવવી. (62)

आह्वानश्ोििुच्चवाय्प हमरं च गुरुिवाह्येत्।
हसतौ बदर्वा निसिवारं िुयवा्पमद् ्वासभवा्तः॥ ६३॥

તયષાર બષાદ આહ્વષાન શ્ોક બોલીને િહષારષાજ તથષા ગુરુઓનુસં 
આહ્વષાન કરવુસં. બે હષાથ જોિી દષાસભષાવે નિસકષાર કરવષા. (63)
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आह्वानि्त्रश्ै्ंम्धः -
उमत्तष् सहजवान्् श्रीहरे पुरुषोत्ति।
गुणवातरीतवाऽक्र ब्रह्मनु्मत्तष् िृपयवा गुरो॥ ६४॥
आगमयतवां मह पषूजवाथि्पम् आगमयतवां ि्वातितः।
सवामन्रयवाद् ्श्पनवाद् म्वयवात् सौभवागयं ्ध्पते िि॥ ६५॥

આહ્વષાન િસંત્ર આ પ્રિષાણે છે –
ઉમત્તષ્ઠ સહજાનસંદ શ્ીહરે પુરુષોત્તિ।
ગુણષાતીતષાક્ર બ્રહ્મન્ ઉમત્તષ્ઠ કકૃપયષા ગુરો॥
આગમયતષાસં મહ પૂજાથયામ્ આગમયતષાસં િદષાતિતઃ।
સષાતનનધયષાદ્ દશયાનષાદ્ રદવયષાત્ સૌભષાગયસં વિયાતે િિ॥1

 (64-65)

िवारवािवा्त्पयेद् ि्त्रं स्वामिनवारवायणं जपन्।
िमहमनवा ्श्पनं िु््पन् िषूततीनवां मसथिरचेतसवा॥ ६६॥
एिपवा्ोमतथितो भषूत्वा िवारवाम् आ्त्पयेत् ततः।
तपस ऊर््पहसतः सन् िु्वा्पणो िषूमत्प्श्पनम्॥ ६७॥

તયષાર બષાદ તસથર મચત્તે તથષા િમહિષા સષાથે િૂમતયાઓનષાસં દશયાન 
કરતષાસં કરતષાસં સવષામિનષારષાયણ િસંત્રનો જાપ કરતષાસં િષાળષા ફેરવવી. 
તયષાર બષાદ એક પગ ેઊભષા રહી, હષાથ ઊસંચષા રષાખી િૂમતયાઓનષાસં દશયાન 
કરતષાસં તપની િષાળષા ફેરવવી. (66-67)

1 િસંત્ર ઉપર લખયષા પ્રિષાણે જ બોલવો. િસંત્રનો તષાતપયષાયાથયા આ પ્રિષાણે છે : હે 
સહજાનસંદ શ્ીહરર! હે પુરુષોત્તિ! કકૃપષા કરીને ઊઠો. હે અક્રબ્રહ્મ ગુણષાતીત 
ગુરુ! કકૃપષા કરીને ઊઠો. િષારી પૂજા સવીકષારવષા િષાટે િષારષા આતિષાિષાસંથી 
પિષારો. આપનષા રદવય સષાસંમનધય અને દશયાનથી િષારુસં સૌભષાગય વિે છે.
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ततः संमच्तयन् िुयवा्पद् अक्रपुरुषोत्तिम्।
वयवापिं स््पिे्द्रं च प्मतिवानवां प््मक्णवाः॥ ६८॥

તયષાર બષાદ સવયાનષા કનેદ્ સિષાન અને વયષાપક એવષા 
અક્રપુરુષોત્તિ િહષારષાજને સસંભષારતષાસં પ્રમતિષાઓની પ્રદમક્ણષા 
કરવી. (68)

सवाष्टवाङ्वा ्ण््त् िवायवा्पः प्णवािवाः पुरुषैसततः।
नवाररीमभसतषूपम्शयै् पचिवाङ्वा ्वासभवा्तः॥ ६९॥

તયષાર બષાદ દષાસભષાવે પુરુષોએ સષાષ્ટષાસંગ દસંિવત્ પ્રણષાિ કરવષા 
અને સત્રીઓએ બેસીને પસંચષાસંગ પ્રણષાિ કરવષા. (69)

प्णवािो ्ण््चै्चिः क्िवायवाचनपषू््पिम्।
भक्द्रोहमन्वारवाथिुं िवायमोऽमधिो मह प्तयहम्॥ ७०॥

કોઈ ભતિનો દ્ોહ થયો હોય તેનષા મનવષારણને અથદે 
ક્િષાયષાચનષાપવૂયાક પ્રમતરદન એક દસંિવત્ પ્રણષાિ અમિક કરવો. (70)

म्वयभवा्ेन भकतयवा च त्नु प्वाथि्पयेज्पन्।
स्वामिनवारवायणं ि्त्रं शुभसङ्कलपपषूत्पये॥ ७१॥

તયષાર બષાદ સવષામિનષારષાયણ િસંત્રનો જપ કરતષાસં શુભ સસંકલપોની 
પૂમતયા િષાટે રદવયભષાવ અને ભમતિએ સમહત પ્રષાથયાનષા (િૂન) 
કરવી. (71)

भमक्तः पषूजमयत्ै्म् अक्रपुरुषोत्तिम्।
पुनरवागिि्त्रेण प्सथिवापयेमन्जवातिमन॥ ७२॥
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આ રીતે ભમતિભષાવે પૂજા કરીને પુનરષાગિન િસંત્રથી 
અક્રપુરુષોત્તિ િહષારષાજને પોતષાનષા આતિષાને મવષે 
પિરષાવવષા. (72)

पुनरवागिनि्त्रश्ै्ंम्धः -
भकतयै् म्वयभवा्ेन पषूजवा ते सिनुमष्तवा।
गच्वाऽथि त्ं ि्वातिवानम् अक्रपुरुषोत्ति॥ ७३॥

પુનરષાગિન િસંત્ર આ પ્રિષાણે છે –
ભકતયૈવ રદવયભષાવેન પૂજા તે સિનુમષ્ઠતષા।
ગચછષાથ તવસં િદષાતિષાનમ્ અક્રપુરુષોત્તિ॥1 (73)

ततः सतसङ््वारयवा्पय शवास्तं पठयं च प्तयहम्।
आ्ेशवाश्ोप्ेशवाश् यत्र सम्त हरेगु्परोः॥ ७४॥

તયષાર બષાદ સતસસંગની દૃઢતષા િષાટે જેિષાસં શ્ીહરર તથષા ગુરુનષા 
ઉપદેશો અને આદેશો સિષાયષા હોય તેવષા શષાસત્રનુસં રોજ વષાસંચન 
કરવુસં. (74)

त्नु प्णिेद् भक्वान् आ्रवान्म्रभवा्तः।
ए्ं पषूजवां सिवापयै् िुयवा्पत् स्वयवा्हवामरिम्॥ ७५॥

1 િસંત્ર ઉપર લખયષા પ્રિષાણે જ બોલવો. િસંત્રનો તષાતપયષાયાથયા આ પ્રિષાણે છે : 
હે અક્રબ્રહ્મ સમહત મબરષાજિષાન પુરુષોત્તિ નષારષાયણ! આપની પૂજા 
ભમતિભષાવથી અને રદવયભષાવથી જ િેં સસંપનન કરી છે. હવે આપ િષારષા 
આતિષાને મવષે મવરષામજત થષાઓ.
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તયષાર બષાદ આદર અને નમ્રભષાવે ભતિોને પ્રણષાિ કરવષા. આ 
રીતે પૂજા કરીને પછી જ પોતષાનષા વયવહષારનુસં કષાયયા કરવુસં. (75)

भोजयं नै् न पेयं ्वा म्नवा पषूजवां जरवाम्िम्।
प््वासगिने चवाऽमप पषूजवां नै् पमरतयजेत्॥ ७६॥

પૂજા કયષાયા મવનષા જિવુસં નહીં ને પષાણી વગેરે પણ ન પીવુસં. 
પ્રવષાસે ગયષા હોઈએ તો પણ પૂજાનો તયષાગ ન કરવો. (76)

्वाध्पकयेन च रोगवादै्र्यवाऽऽपदे्तुनवा तथिवा।
पषूजवाथि्पम् असिथि्पश्ेत् त्वाऽ्यैः िवारयेत् स तवाम्॥ ७७॥

વૃદષાવસથષા, રોગષારદ તથષા અનય આપમત્તન ેલીિ ેપોત ેપજૂા કરવષા 
અસિથયા હોય તેણે અનય પષાસે તે પૂજા કરષાવવી. (77)

स्रीयपषूजवा स्त्त्रवा तु स््व रक्यवा गृहे पृथिक्।
ज्िनो म््सवा्े् पषूजवा ग्वाह्वा स्संततेः॥ ७८॥

ઘરિષાસં પ્રતયેક સતસસંગીએ પોતષાની સવતસંત્ર પૂજા રષાખવી. વળી 
પુત્ર કે પુત્રીનો જનિ થષાય તે રદવસથી જ સસંતષાન િષાટે પૂજા લઈ 
લેવી. (78)

भमक्प्वाथि्पनसतसङ्हेतुनवा प्मत्वासरम्।
सु््रं िम््रं सथिवापयं स््वः सतसमङ्मभगृ्पहे॥ ७९॥
प्सथिवापयौ म्मध्त् तमसिन्क्रपुरुषोत्तिौ।
गुर्श् गुणवातरीतवा भकतयवा परमपरवागतवाः॥ ८०॥
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મનતય પ્રતય ેભમતિ, પ્રષાથયાનષા તથષા સતસસંગ િષાટ ેસવદે સતસસંગીઓએ 
ઘરિષાસં સુસંદર િસંરદર સથષાપવુસં. તેિષાસં ભમતિભષાવે મવમિવત્ 
અક્ર-પુરુષોત્તિ તથષા પરસંપરષાિષાસં આવેલ ગુણષાતીત ગુરુઓ 
પિરષાવવષા. (79-80)

प्वातः प्मतम्नं सवायं स््वः सतसमङ्मभज्पनैः।
आरवामत्पकयं म्धवातवयं ससतुमत गृहिम््रे॥ ८१॥

સવદે સતસસંગી જનોએ પ્રષાતઃકષાળે તથષા સષાસંજ ેઘરિસંરદરિષાસં પ્રમતરદન 
આરતી કરવી ને સષાથે સતુમતનુસં ગષાન કરવુસં. (81)

उच्चैः स्रैज्पय स्वामि-नवारवायणेमत भमक्तः।
सतवामर्वा्नं गेयं मसथिरेण चेतसवा त्वा॥ ८२॥

આરતી સિયે મચત્તન ેતસથર કરી ભમતિએ સમહત, તષાલી વગષાિતષાસં 
અને ઉચ્ સવરે ‘જય સવષામિનષારષાયણ જય અક્રપુરુષોત્તિ...’ એિ 
આરતીનુસં ગષાન કરવુસં. (82)

यै् रस्तरी पक्वा िम््रे तवां मन्े्येत्।
उच्चवाय्प प्वाथि्पनं भकतयवा ततः प्सवाम्तं जिेत्॥ ८३॥

જે રસોઈ બનષાવી હોય તે િસંરદરિષાસં િરષાવવી અને પ્રસષાદીભૂત 
થયેલ ભોજન ભમતિભષાવપૂવયાક પ્રષાથયાનષા બોલીને પછી જિવુસં. (83)

हरयेऽनपय्प न ग्वाह्म् अन्फरजरवाम्िम्।
शुद्ौ शमङ्कतिन्वाम् नवाऽद्वान्ेशे मन्े्येत्॥ ८४॥
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ભગવષાનને અપયાણ કયષાયા વગર અનન, ફળ કે જલષારદ ગ્હણ ન 
કરવુસં. જેની શુમદને મવષે શસંકષા હોય તેવષાસં અનનષારદ ભગવષાનને ન 
િરષાવવષાસં અને ન જિવષાસં. (84)

िीत्पनं ्वा जपं िुयवा्पत् सिृतयवाम् ्वा यथिवारुमच।
गृहिम््रिवासथिवाय भवा्तः मसथिरचेतसवा॥ ८५॥

ઘરિસંરદરિષાસં બેસીને ભષાવે કરીને તસથર મચત્તે કીતયાન, જપ કે 
સમૃમત વગેરે પોતષાની રુમચ અનુસષાર કરવુસં. (85)

संभषूय प्तयहं िवायवा्प गृहसभवा गृहमसथितैः।
ित्पवयं भजनं गोमष्ः शवास्तपवा्वाम् तत्र च॥ ८६॥

ઘરનષા સભયોએ ભેગષા થઈ રોજ ઘરસભષા કરવી અને તેિષાસં 
ભજન, ગોમષ્ઠ તથષા શષાસત્રોનુસં વષાસંચન ઇતયષારદ કરવુસં. (86)

शुद्ोपवासनभमक्ं मह पोषमयतुं च रमक्तुम्।
भमक्ं िम््रमनिवा्पणरूपवंा प्वा्त्पयद्मरः॥ ८७॥
तथिै्वाऽऽज्वापयवािवास से्वाथिुं हमरणवा सह।
तसय चोत्तिभक्सय तसये्ै्वाऽक्रसय च॥ ८८॥

શ્ીહરરએ શુદ ઉપષાસનષા-ભમતિનષાસં પોષણ અને રક્ણ િષાટે 
િસંરદર મનિષાયાણરૂપ ભમતિનુસં પ્રવતયાન કયુયં. અને ભગવષાનની જેિ 
જ તેિનષા ઉત્તિ ભતિ એવષા અક્રબ્રહ્મની ભગવષાનની સષાથે સેવષા 
કરવષા િષાટે આજ્ષા કરી. (87-88)
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्त्पत उत्तिो भक्ो ब्रह्म भग्तोऽक्रम्।
मनतयं िवायवापरं मनतयं हमरसे्वारतं यतः॥ ८९॥

અક્રબ્રહ્મ ભગવષાનનષા ઉત્તિ ભતિ છે, કષારણ કે તેઓ મનતય 
િષાયષાપર છે અને મનતય ભગવષાનની સેવષાિષાસં રિિષાણ હોય 
છે. (89)

िम््रवाणवां मह मनिवा्पणं त्वाज्वािनुसृतय च।
म्वयवानवां मक्यते भकतयवा स््पिलयवाणहेतुनवा॥ ९०॥
पुरुषोत्तििषूतयवा्प तद्-िरयखण्े यथिवाम्मध।
समहतं सथिवापयते िषूमत्परक्रसयवाऽमप ब्रह्मणः॥ ९१॥

તે આજ્ષાને અનુસરીને સવયાનુસં કલયષાણ થષાય તે હેતુથી રદવય 
િસંરદરોનુસં મનિષાયાણ ભમતિભષાવથી કરવષાિષાસં આવે છે અને તેનષા 
િધયખસંિિષાસં પુરુષોત્તિ ભગવષાનની િૂમતયાની સષાથે અક્રબ્રહ્મની િૂમતયા 
પણ મવમિવત્ સથષાપવષાિષાસં આવે છે. (90-91)

ए्िे् गृहवाद्ेषु िृतेषु िम््रेष्मप।
िरये प्सथिवापयते मनतयं सवाऽक्रः पुरुषोत्तिः॥ ९२॥

એ જ રીત ેઘર આરદ સથળોન ેમવષ ેકરેલ િસંરદરોિષાસં પણ િધયિષાસં 
હસંિેશષાસં અક્રબ્રહ્મ સમહત પુરુષોત્તિ ભગવષાનને પ્રસથષામપત કરવષાિષાસં 
આવે છે. (92)

प्वातः सवायं यथिवािवारं स््पसतसमङ्मभज्पनैः।
मनिटं िम््रं गमयं भकतयवा ्शवा्पय प्तयहम्॥ ९३॥
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સવદે સતસસંગીઓએ સવષારે, સષાસંજ ેઅથવષા પોતષાનષા અનકૂુળ સિયે 
પ્રમતરદન ભમતિએ કરીને સિીપે આવેલ િસંરદરે દશયાને જવુસં. (93)

यथिवा स्धि्परक्वा सयवात् तथिै् ्स्तधवारणम्।
सतसमङ्नरनवाररीमभः िरणरीयं मह स््प्वा॥ ९४॥

સવદે સતસસંગી નર-નષારીઓએ સદષાય જે રીતે પોતષાનષા િિયાની 
રક્ષા થષાય તે જ રીતે વસત્રો િષારવષાસં. (94)

सतसङ्दृढतवाथिुं मह सभवाथि्पिम्तिे मसथितम्।
ग्तवयं प्मतसप्तवाहं िम््रं ्वाऽमप िण्रम्॥ ९५॥

સતસસંગની દૃઢતષા િષાટે દર અઠવષારિયે સિીપ આવેલ િસંરદરિષાસં કે 
િસંિળિષાસં સભષા ભરવષા જવુસં. (95)

स्वामिनवारवायणः सवाक्वा्क्रवामधपमतह्पमरः।
परिवातिवा परब्रह्म भग्वान् पुरुषोत्तिः॥ ९६॥

અક્રષામિપમત સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન સષાક્ષાત્ પરિષાતિષા 
પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તિ હરર છે. (96)

स एिः परिोपवासय इष्ट्े्ो मह नः स्वा।
तसयै् स््प्वा भमक्ः ित्पवयवाऽन्यभवा्तः॥ ९७॥

એ એક જ આપણષા સદષા પરિ ઉપષાસય ઇષ્ટદેવ છે. તેિની જ 
અનનય ભષાવે સદષા ભમતિ કરવી. (97)
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सवाक्वाद् ब्रह्मवाऽक्रं स्वािरी गुणवातरीतः सनवातनम्।
तसय परमपरवाऽद्वाऽमप ब्रह्मवाऽक्रसय रवाजते॥ ९८॥

ગુણષાતીતષાનસંદ સવષાિી સષાક્ષાત્ સનષાતન અક્રબ્રહ્મ છે. એ 
અક્રબ્રહ્મની પરસંપરષા આજે પણ મવરષાજિષાન છે. (98)

गुणवातरीतसिवारबध-परमपरवाप्मतमष्तः।
प्िटवाऽक्रब्रह्मैिः संप््वायेऽमसत नो गुरुः॥ ९९॥

સસંપ્રદષાયિષાસં ગુણષાતીતષાનસંદ સવષાિીથી આરસંભષાયેલ ગુરુપરસંપરષાિષાસં 
આવેલ પ્રગટ અક્રબ્રહ્મ એ એક જ આપણષા ગુરુ છે. (99)

एि ए्ेष्ट्े्ो नः एि ए् गुरुसतथिवा।
एिश्ै्वाऽमप मसद्वा्त ए्ं नः एितवा स्वा॥ १००॥

આપણષા ઇષ્ટદેવ એક જ છે, ગુરુ એક જ છે અને મસદષાસંત પણ 
એક જ છે એિ આપણી સદષા એકતષા છે. (100)

मसद्वा्तं सुम्जवानरीयवाद् अक्रपुरुषोत्तिम्।
ब्रह्मम्द्वातििं म्वयं ्ैम्िं च सनवातनम्॥ १०१॥

બ્રહ્મમવદ્ષારૂપ, વરૈદક અન ેસનષાતન એવષા રદવય અક્રપરુુષોત્તિ 
મસદષાસંતને જાણવો. (101)

जरी्सतथिेश्वरश्ै् िवायवा ब्रह्मवाऽक्रं तथिवा।
परब्रह्मेमत तत््वामन मभन्वामन पचि स््प्वा॥ १०२॥
मनतयवा्यथि च सतयवामन म्ज्ेयवामन िुिुक्ुमभः।
स्वामिनवारवायणेनै्ं मसद्वाम्ततं स्यं स्फुटम्॥ १०३॥
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જીવ, ઈશ્વર, િષાયષા, અક્રબ્રહ્મ તથષા પરબ્રહ્મ એ પષાસંચ તત્વો 
સદષાય મભનન છે, મનતય છે, સતય છે એિ િુિુક્ુઓએ જાણવુસં 
- એિ સવયસં સવષામિનષારષાયણ ભગવષાને સપષ્ટ મસદષાસંત કયયો 
છે. (102-103)

तेषु िवायवापरौ मनतयम् अक्रपुरुषोत्तिौ।
जरी्वानवािरीश्वरवाणवां च िुमक्सतद्ोगतो भ्ेत्॥ १०४॥

તેિષાસં અક્ર અને પુરુષોત્તિ એ બે સદષાય િષાયષાથી પર છે અને 
જીવો તથષા ઈશ્વરોની િુમતિ તેિનષા યોગથી થષાય છે. (104)

परिवातिवा परब्रह्म परं ब्रह्मवाऽक्रवात् स्वा।
ब्रह्मवाऽमप से्ते तं च ्वासभवा्ेन स््प्वा॥ १०५॥

પરિષાતિષા પરબ્રહ્મ સદષા અક્રબ્રહ્મથી પર છે અને અક્રબ્રહ્મ 
પણ તે પરિષાતિષાની મનતય દષાસભષાવે સેવષા કરે છે. (105)

स््पितवा्प च सवािवारः स्मोपमर स्वा हमरः।
िुिुक्षूणवां म्िोक्वाय प्िटो ्त्पते स्वा॥ १०६॥

ભગવષાન સદષાય સવયાકતષાયા, સષાકષાર, સવયોપરી છે અન ેિુિકુ્ઓુની 
િુમતિ િષાટે હસંિેશષાસં પ્રગટ રહે છે. (106)

ब्रह्मवाऽक्रगुरुविवारवा भग्वान् प्िटः स्वा।
समहतः सिरैश्वय्वः परिवाऽऽन््िप्पयन्॥ १०७॥

અક્રબ્રહ્મસવરૂપ ગુરુ દ્ષારષા ભગવષાન પોતષાનષાસં સકળ ઐશ્વયયો 
સમહત, પરિષાનસંદ અપયાતષાસં થકષાસં સદષાય પ્રગટ રહે છે. (107)
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प्रीमतः िवायवा्पऽऽतिबुमद्श् ब्रह्मवाऽक्रे गुरौ दृढवा।
प्तयक्भग्द्वा्वात् सेवयो रयेयः स भमक्तः॥ १०८॥

અક્રબ્રહ્મ ગુરુને મવષે દૃઢ પ્રીમત અને આતિબુમદ કરવી. તેિને 
મવષે પ્રતયક્ ભગવષાનનો ભષાવ લષાવીને ભમતિએ કરીને તેિની સેવષા 
તથષા ધયષાન કરવષાસં. (108)

स्वामिनवारवायणो ि्त्रो म्वयश्वाऽरौमििः शुभः।
जपयोऽयं सिरैभ्पक्ै््पत्तोऽयं हमरणवा स्यम्॥ १०९॥
अक्रं ब्रह्म म्जे्यं ि्त्रे स्वािरीमत शब्तः।
नवारवायणेमत शब्ेन ततपरः पुरुषोत्तिः॥ ११०॥

સવષામિનષારષાયણ િસંત્ર રદવય, અલૌરકક અને શુભ િસંત્ર છે. 
સવયસં શ્ીહરરએ આ િસંત્ર આપયો છે. સવયા ભતિોએ તેનો જપ 
કરવો. આ િસંત્રિષાસં ‘સવષામિ’ શબદથી અક્રબ્રહ્મને સિજવષા અને 
‘નષારષાયણ’ શબદથી તે અક્રબ્રહ્મથી પર એવષા પુરુષોત્તિને 
સિજવષા. (109-110)

स्वामिनवारवायणेनेह मसद्वा्तोऽयं प्बोमधतः।
गुरुमभश् गुणवातरीतैम््पग्तेऽयं प््मत्पतः॥ १११॥
यज्पुरुष्वासेन सथिवामपतो िषूमत्पित्तयवा।
गुरुचमरत्रग््थिेषु पुनरयं दृढवामयतः॥ ११२॥
प्िुखगुरुणवा योऽयं स्रीयवाऽक्रैः मसथिररीिृतः।
सवाक्वाद् गुरोः प्सङ्ेन रभयतेऽयं मह जरी्ने॥ ११३॥
अयिे् स मसद्वा्तो िुमक्प््ः सनवातनः।
उचयते ्श्पनं म्वयम् अक्रपुरुषोत्तिम्॥ ११४॥
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આ મસદષાસંત ભગવષાન સવષામિનષારષાયણે આ લોકિષાસં પ્રબોધયો. 
ગણુષાતીત ગરુુઓએ તનેુસં રદગસંતિષાસં પ્રવતયાન કયુયં. શષાસત્રીજી િહષારષાજે 
તેને િૂમતયાિષાન કયયો. ગુરુઓનષા જીવનચરરત્ર-ગ્સંથોિષાસં તેની પુનઃ 
દૃઢતષા કરષાવવષાિષાસં આવી. આ મસદષાસંતને ગુરુહરર પ્રિુખસવષાિી 
િહષારષાજ ેપોતષાનષા હસતષાક્રથી લખી તસથર કયયો. સષાક્ષાત્ ગુરુહરરનષા 
પ્રસસંગથી આ મસદષાસંત જીવનિષાસં પ્રષાપત કરી શકષાય છે. તે આ 
સનષાતન િુમતિપ્રદ મસદષાસંતને જ રદવય ‘અક્રપુરુષોત્તિ દશયાન’ 
કહેવષાિષાસં આવે છે. (111-114)

मसद्वा्तं परिं म्वयम् एतवादृशं म्मच्तयन्।
सतसङ्ं मनष्यवा िुयवा्पद् आन््ोतसवाहपषू््पिम्॥ ११५॥

આવષા પરિ રદવય મસદષાસંતનુસં મચસંતવન કરતષાસં કરતષાસં મનષ્ઠષાથી 
અને આનસંદ-ઉતસષાહપૂવયાક સતસસંગ કરવો. (115)

मनजवाऽऽतिवानं ब्रह्मरूपं ्ेहत्रयम्रक्णम्।
म्भवावयोपवासनं िवायुं स्ै् परब्रह्मणः॥ ११६॥

ત્રણ દેહથી મવલક્ણ એવષા પોતષાનષા આતિષાને મવષે બ્રહ્મરૂપની 
મવભષાવનષા કરી સદૈવ પરબ્રહ્મની ઉપષાસનષા કરવી. (116)

अक्रवामधपतेभ्पमक्ं सधिवा्पिवाचरेत् स्वा।
धिवेण रमहतवां नै् भमक्ं िुयवा्पत् ि्वाचन॥ ११७॥

અક્રષામિપમત પરિષાતિષાની ભમતિ સદષા િિદે સમહત કરવી. 
ક્ષારેય િિદે રમહત ભમતિ ન કરવી. (117)
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भमक्ं ्वा ज्वानिवारमबय नै्वाऽधिुं चरेज्नः।
अमप प््पम्शेषं ्वाऽऽरमबय नवाऽधि्पिवाचरेत्॥ ११८॥

ભમતિનુસં કે જ્ષાનનુસં આલસંબન લઈને કે કોઈ પવયાનુસં આલસંબન 
લઈને પણ િનુષયએ અિિયાનુસં આચરણ ન કરવુસં. (118)

भङ्वासुरवाम्पवानं ्वा द्षूतवाम्क्री्नं तथिवा।
गवामर्वानवाम्िं नै् प््पस्मप सिवाचरेत्॥ ११९॥

પવયાને મવષે પણ ભષાસંગ, દષારૂ વગેરેનુસં પષાન કરવુસં, જુગષાર વગેરે 
રિવુસં, ગષાળો બોલવી ઇતયષારદ ન કરવુસં. (119)

परसिवाद् ब्रह्मणोऽ्यमसिन्क्रवाद् ब्रह्मणसतथिवा।
प्रीतयभवा्ो मह ्ैरवागयम् अङ्ं भक्ेः सहवायिम्॥ १२०॥

પરબ્રહ્મ તથષા અક્રબ્રહ્મ મસવષાય અનયત્ર પ્રીમત ન હોવી તે 
વૈરષાગય છે. તે ભમતિનુસં સહષાયક અસંગ છે. (120)

मन््वारज्वाभयवाऽऽपदभयः सतसङ्ं न पमरतयजेत्।
स्वामिनवारवायणं ्े्ं तद्मकं् िमह्पमचद् गुरुम्॥ १२१॥

મનસંદષા, લજ્જા, ભય કે િુશકલેીઓને લીિે ક્ષારેય સતસસંગ, 
સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન, તેિની ભમતિ અને ગુરુનો તયષાગ ન 
કરવો. (121)

से्वा हरेश् भक्वानवां ित्पवयवा शुद्भवा्तः।
िहद्वागयं ििवासतरीमत ित्वा स्िोक्हेतुनवा॥ १२२॥
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ભગવષાન અને ભતિોની સેવષા શુદભષાવે, િષારષાસં િોટષાસં ભષાગય છે 
એિ િષાનીને પોતષાનષા િોક્ િષાટે કરવી. (122)

नेयो न वयथि्पतवां िवारः सतसङ्ं भजनं म्नवा।
आरसयं च प्िवा्वाम् पमरतयवाजयं मह स््प्वा॥ १२३॥

સતસસંગ અને ભજન મવનષા વયથયા કષાળ મનગયાિવો નહીં. આળસ 
તથષા પ્રિષાદ વગેરેનો હસંિેશષાસં પરરતયષાગ કરવો. (123)

िुयवा्पमद् भजनं िु््पन् मक्यवा आज्वाऽनुसवारतः।
मक्यवाब्धः मक्यवाभवारः मक्यवािवानसततो नमह॥ १२४॥

ભજન કરતષાસં કરતષાસં મક્રયષા કરવી. આજ્ષા અનુસષારે કરવી. આિ 
કરવષાથી મક્રયષાનુસં બસંિન ન થષાય, મક્રયષાનો ભષાર ન લષાગ ેઅન ેમક્રયષાનુસં 
િષાન ન આવે. (124)

से्यवा िथियवा सिृतयवा रयवानेन प्नवाम्मभः।
सुफरं सियं िुयवा्पद् भग्तिीत्पनवाम्मभः॥ १२५॥

સવેષા, કથષા, સિરણ, ધયષાન, પઠનષારદ તથષા ભગવતકીતયાન વગરેેથી 
સિયને સુફળ કરવો. (125)

स््ुगु्पणवान् अपवाितुुं संप्वाप्तुं सद्ुणवांसतथिवा।
सतसङ्वाऽऽश्यणं िवायुं स्सय परििुक्ये॥ १२६॥

સતસસંગનો આશરો પોતષાનષા દુગુયાણોને ટષાળવષા, સદગુણોને પ્રષાપત 
કરવષા અને પોતષાનષા પરિ કલયષાણ િષાટે કરવો. (126)
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प्सन्तवां सिवा्वाप्तुं स्वामिनवारवायणप्भोः।
गुणवातरीतगुरूणवां च सतसङ्िवाश्येत् स्वा॥ १२७॥

સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન તથષા ગુણષાતીત ગુરુઓની પ્રસનનતષા 
પ્રષાપત કરવષા સદષા સતસસંગનો આશરો કરવો. (127)

अहो इहै्  नः प्वाप्तवा्क्रपुरुषोत्तिौ।
ततप्वामप्तगौर्वामन्तयं सतसङ्वान््िवापनुयवात्॥ १२८॥

અહો! આપણને અક્ર અને પુરુષોત્તિ બસંને અહીં જ 
િળયષા છે. તેિની પ્રષાતપતનષા કેફથી સતસસંગનષા આનસંદને સદષાય 
િષાણવો. (128)

से्वाभमक्िथिवारयवानतपोयवात्रवाम् सवाधनम्।
िवानतो ्मभतो नै् िवायुं नै्ेषय्पयवा तथिवा॥ १२९॥
सपध्पयवा विेषतो नै् न रौमििफरेच्यवा।
श्द्यवा शुद्भवा्ेन िवायुं प्सन्तवामधयवा॥ १३०॥

સેવષા, ભમતિ, કથષા, ધયષાન, તપ તથષા યષાત્રષા ઇતયષારદ સષાિન 
કરીએ તે િષાને કરીને, દસંભે કરીને, ઈષયષાયાએ કરીને, સપિષાયાએ 
કરીને, દે્ષે કરીને કે પછી લૌરકક ફળની ઇચછષાથી ન જ કરવુસં. 
પરસંતુ શ્દષાએ સમહત, શુદભષાવથી અને ભગવષાનને રષાજી કરવષાની 
ભષાવનષાથી કરવુસં. (129-130)

दृशयो न िवानुषो भवा्ो भग्मत तथिवा गुरौ।
िवायवापरौ यतो म्वयवा्क्रपुरुषोत्तिौ॥ १३१॥
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ભગવષાન તથષા ગુરુને મવષે િનુષયભષાવ ન જોવો. કષારણ કે 
અક્ર અને પુરુષોત્તિ બસંને િષાયષાથી પર છે, રદવય છે. (131)

म्श्ववासः सदुृढरीिवायमो भग्मत तथिवा गरुौ।
मनब्परत्ं पमरतयवाजयं धवायुं धैयुं हरेब्परम्॥ १३२॥

ભગવષાન તથષા ગુરુને મવષે મવશ્વષાસ દૃઢ કરવો, મનબયાળતષાનો 
તયષાગ કરવો, િીરજ રષાખવી તથષા ભગવષાનનુસં બળ રષાખવુસં. (132)

िवायुं ररीरवाचमरत्रवाणवां स्वामिनवारवायणप्भोः।
श््णं िथिनं पवा्ो िननं मनम्रयवासनम्॥ १३३॥

સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનનષાસં લીલષાચરરત્રોનુસં શ્વણ, કથન, 
વષાસંચન, િનન તથષા મનરદધયષાસન કરવુસં. (133)

प्सङ्ः परयवा प्रीतयवा ब्रह्मवाऽक्रगुरोः स्वा।
ित्पवयो म्वयभवा्ेन प्तयक्सय िुिुक्ुमभः॥ १३४॥

િુિુક્ુઓએ પ્રતયક્ અક્રબ્રહ્મ ગુરુનો પ્રસસંગ સદષા પરિ પ્રીમત 
અને રદવયભષાવથી કરવો. (134)

ब्रह्मवाऽक्रे गुरौ प्रीमतदृ्पढै्वाऽमसत मह सवाधनम्।
ब्रह्ममसथितेः पमरप्वाप्तेः सवाक्वातिवारसय च प्भोः॥ १३५॥

અક્રબ્રહ્મસવરૂપ ગરુુન ેમવષ ેદૃઢ પ્રીમત એ જ બ્રષાહ્મી તસથમત તથષા 
ભગવષાનનષા સષાક્ષાતકષારને પષાિવષાનુસં સષાિન છે. (135)
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ब्रह्मगुणसिवा्वापतयै परब्रह्मवाऽनुभषूतये।
ब्रह्मगुरोः प्सङ्वानवां ित्पवयं िननं स्वा॥ १३६॥

અક્રબ્રહ્મ ગુરુનષા ગુણો આતિસષાત્ કરવષા િષાટે તથષા પરબ્રહ્મની 
અનુભૂમત િષાટે અક્રબ્રહ્મ ગુરુનષા પ્રસસંગોનુસં સદષાય િનન 
કરવુસં. (136)

िनसवा िि्पणवा ्वाचवा सेवयो गुरुहमरः स्वा।
ित्पवयवा तत्र प्तयक्नवारवायणस्रूपधरीः॥ १३७॥

િન-કિયા-વચને ગુરુહરરનુસં સદષા સેવન કરવુસં અને તેિને મવષે 
પ્રતયક્ નષારષાયણસવરૂપની ભષાવનષા કરવી. (137)

शृणुयवान् ््ेन्वाऽमप ्वातवाुं हरीनवां बरेन च।
बरपषूणवाुं स्वा िुयवा्पद् ्वातवाुं सतसङ्िवामसथितः॥ १३८॥

સતસસંગીએ ક્ષારેય બળરમહત વષાત સષાસંભળવી નહીં અને કરવી 
પણ નહીં. હસંિેશષાસં બળ ભરેલી વષાતો કરવી. (138)

्वातवा्प िवायवा्प िमहमनो मह ब्रह्मपरिब्रह्मणोः।
ततसमब्ध्तवां चवाऽमप सस्ेहिवा्रवात् स्वा॥ १३९॥

પ્રેિે કરીને તથષા આદર થકી બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મનષા 
િમહિષાની તથષા તેિનષા સસંબસંિવષાળષાનષા િમહિષાની વષાતો મનરસંતર 
કરવી. (139)

सतसमङ्षु सुहृद्वा्ो म्वयभवा्सतथिै् च।
अक्रब्रह्मभवा्श् म्धवातवयो िुिुकु्णवा॥ १४०॥
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િુિુક્ુએ સતસસંગીઓને મવષે સુહૃદભષાવ, રદવયભષાવ તથષા બ્રહ્મભષાવ 
રષાખવષા. (140)

परिवा तिपरब्रह्म-स्वा मिन वार वायणप्भोः।
ब्रह्मवाऽक्रस्रूपसय गुणवातरीतगुरोसतथिवा॥ १४१॥
त्मप्पतसय म्वयसय मसद्वा्तसय च स््प्वा।
भक्वानवां तमचरितवानवां च पक्ो ग्वाह्ो म््ेितः॥ १४२॥

પરિષાતિષા પરબ્રહ્મ સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન, અક્રબ્રહ્મસવરૂપ 
ગુણષાતીત ગુરુ, તેિણે આપેલ રદવય મસદષાસંત તથષા તેિનષા આમશ્ત 
ભતિોનો મવવેકે કરીને સદષાય પક્ રષાખવો. (141-142)

आज्वां भग्तो मनतयं ब्रह्मगुरोश् पवारयेत्।
ज्वात्वा त्नु्ृमत्तं च तवािे्वाऽनुसरेद् दृढम्॥ १४३॥
त्वाज्वां पवारयेत् सद् आरसयवाम् म्हवाय च।
सवान््ोतसवाहिवाहवातमयं ततप्सवा्मधयवा स्वा॥ १४४॥

ભગવષાન અને બ્રહ્મસવરૂપ ગુરુની આજ્ષાનુસં સદષાય પષાલન 
કરવુસં. તેિની અનુવૃમત્ત જાણીને તેને દૃઢપણે અનુસરવુસં. તેિની 
આજ્ષા આળસ વગેરે િૂકીને પષાળવી, તરત પષાળવી; સદષા 
આનસંદ, ઉતસષાહ અને િમહિષા સષાથે તેિને રષાજી કરવષાનષા ભષાવથી 
પષાળવી. (143-144)

अ्तदृ्पमष्टश् ित्पवयवा प्तयहं मसथिरचेतसवा।
मिं ितु्पिवागतोऽसिरीह मिं िु्वेऽहमिहेमत च॥ १४५॥
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પ્રમતરદન તસથર મચત્તે અસંતદૃયામષ્ટ કરવી કે હસં આ લોકિષાસં શુસં કરવષા 
આવયો છુસં? અને શુસં કરી રહ્ો છુસં? (145)

संप्वापयवाऽक्ररूपत्ं भजेयं पुरुषोत्तिम्।
प्तयहं मच्तये्े्ं स्रीयरक्यितम्द्रतः॥ १४६॥

‘અક્રરૂપ થઈને હસં પુરુષોત્તિની ભમતિ કરુસં’ એિ પોતષાનષા 
લક્યનુસં મચસંતન આળસ રષાખયષા વગર રોજ કરવુસં. (146)

ितवा्पऽयं स््पहतवा्पऽयं स्मोपमर मनयवाििः।
प्तयक्मिह रबधो िे स्वामिनवारवायणो हमरः॥ १४७॥
अत ए्वाऽमसि ध्योऽहं परिभवागय्वानहम्।
िृतवाथि्पश्ै् मनःशङ्को मनमश््तोऽमसि स्वा सुखरी॥ १४८॥

આ સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન સવયાકતષાયાહતષાયા છે, સવયોપરી છે, 
મનયષાિક છે. તેઓ િને અહીં પ્રતયક્ િળયષા છે. આથી જ હસં િનય 
છુસં, પરિ ભષાગયશષાળી છુસં, કકૃતષાથયા છુસં, મનઃશસંક છુસં, મનમશ્ચસંત છુસં અને 
સદષા સુખી છુસં. (147-148)

ए्ं प्वाप्तेि्पमहमनश् प्तयहं पमरमच्तनम्।
प्भोः प्सन्तवायवाश् िवायुं मसथिरेण चेतसवा॥ १४९॥

આ રીતે પરિષાતિષાની રદવય પ્રષાતપતનુસં, િમહિષાનુસં તથષા તેિની 
પ્રસનનતષાનુસં મચસંતન દરરોજ તસથર મચત્તે કરવુસં. (149)

्ेहत्रय-�य्सथिवातो ज्वात्वा भे्ं गुणत्रयवात्।
स्वातिनो ब्रह्मणैित्ं प्मतम्नं म्भवा्येत्॥ १५०॥
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પોતષાનષા આતિષાને ત્રણ દેહ, ત્રણ અવસથષા તથષા ત્રણ ગુણથી 
જુદો સિજી તેની અક્રબ્રહ્મ સષાથે એકતષાની મવભષાવનષા પ્રમતરદન 
કરવી. (150)

प्तयहिनुस्धेयवा जगतो नवाशशरीरतवा।
स्वातिनो मनतयतवा मच्तयवा समच्च्वान््रूपतवा॥ १५१॥

દરરોજ જગતનષા નષાશવસંતપણષાનુસં અનસુસંિષાન કરવુસં અન ેપોતષાનષા 
આતિષાની મનતયતષા તથષા સતચ્દષાનસંદપણષાનુસં મચસંતવન કરવુસં. (151)

भषूतं यच्च भ्द्च्च य्े्वाऽग्े भम्षयमत।
स्ुं त्िे महतवायै् स्वामिनवारवायणेच्यवा॥ १५२॥

જે થઈ ગયુસં છે, થઈ રહ્સં છે અને જે કષાસંઈ આગળ થશે તે બિુસં 
જ સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનની ઇચછષાથી િષારષા મહત િષાટે જ છે એિ 
િષાનવુસં. (152)

प्वाथि्पनं प्तयहं िुयवा्पद् म्श्ववासभमक्भवा्तः।
गुरोब्र्पह्मस्रूपसय स्वामिनवारवायणप्भोः॥ १५३॥

સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન તથષા બ્રહ્મસવરૂપ ગુરુને પ્રમતરદન 
મવશ્વષાસ અને ભમતિભષાવથી પ્રષાથયાનષા કરવી. (153)

िवानेषयवा्पिवािक्ोधवाम्-्ोषवाऽऽ्ेगो भ्ेत् त्वा।
अक्रिहमितयवाम् शवा्तिनवा म्मच्तयेत्॥ १५४॥
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િષાન, ઈષયષાયા, કષાિ, ક્રોિ ઇતયષારદ દોષોનો આવેગ આવે તયષારે 
‘હસં અક્ર છુસં, પુરુષોત્તિનો દષાસ છુસં’ એિ શષાસંત િને મચસંતવન 
કરવુસં. (154)

ियवा सह स्ै्वाऽमसत स््प्ोषमन्वारिः।
स्वामिनवारवायणः सवाक्वाद् ए्ं बरं च धवारयेत्॥ १५५॥

અને સવયા દોષોનુસં મનવષારણ કરનષારષા સષાક્ષાત્ સવષામિનષારષાયણ 
ભગવષાન સદૈવ િષારી સષાથે છે એિ બળ રષાખવુસં. (155)

स्धिुं पवारयेमन्तयं परधिुं पमरतयजेत्।
स्धिमो भग्दु््मोरवाज्वायवाः पमरपवारनम्॥ १५६॥
त्वाज्वां यत् पमरतयजय मक्यते स्िनोधृतम्।
परधि्पः स म्ज्ेयो म््ेमिमभिु्पिुकु्मभः॥ १५७॥

સવિિયાનુસં સદષા પષાલન કરવુસં. પરિિયાનો તયષાગ કરવો. ભગવષાન 
અને ગુરુની આજ્ષાનુસં પષાલન કરવુસં તે સવિિયા છે. તેિની આજ્ષાનો 
તયષાગ કરી પોતષાનષા િનનુસં િષાયુયં કરવષાિષાસં આવ ેતને ેમવવકેી િિુકુ્એુ 
પરિિયા જાણવો. (156-157)

सतसङ्मनयिवाद् यमद् म्रुद्ं धि्परोपिम्।
फर्िमप नवाऽऽचयुं भ्ेद् यद् भमक्बवाधिम्॥ १५८॥

જ ેકિયા ફળ આપ ેતવેુસં હોય તિે છતષાસં ભમતિિષાસં બષાિ કરતુસં હોય, 
સતસસંગનષા મનયિથી મવરુદ હોય તથષા જે આચરવષાથી િિયાનો લોપ 
થતો હોય તેવષા કિયાનુસં આચરણ ન કરવુસં. (158)
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आ्रेण प्णवािैश् िधुर्चनवाम्मभः।
यथिोमचतं मह समिवा्यवा ्ृद्वा ज्वान्योगुणैः॥ १५९॥

વયે કરીને, જ્ષાને કરીને કે ગુણે કરીને જે િોટષા હોય તેિનુસં 
આદર થકી પ્રણષાિ તથષા િિુરવચનષારદકે કરીને યથોમચત સનિષાન 
કરવુસં. (159)

स्ै्वाऽऽ्रणरीयवा मह म्विविमरष्मशक्िवाः।
यथिवाशमक् च सतिवायवा्पः सवाधु्वा्वाम्िि्पणवा॥ १६०॥

મવદ્ષાનો, વિીલો તથષા અધયષાપકોને સદષા આદર આપવો. સષારષાસં 
વચન આરદ મક્રયષાઓ દ્ષારષા પોતષાની શમતિ પ્રિષાણે તેિનો સતકષાર 
કરવો. (160)

जनसंबोधनं िुयवा्पद् यथिवािवाय्पगुणवाम्िम्।
सं्ध्पयेत् त्ुतसवाहं यथिवाशमक् सुिि्पसु॥ १६१॥

વયમતિનષા ગુણ તથષા કષાયયા આરદને અનુસષારે તેનુસં સસંબોિન કરવુસં. 
યથષાશમતિ તેને સષારષાસં કષાયયોિષાસં પ્રોતસષાહન આપવુસં. (161)

सतयवां ््ेद् महतवां चै् ््ेद् ्वाणीं मप्यवां तथिवा।
मिथयवाऽऽरोपयोऽप्वा्ो न िमसिंमश्त् िमह्पमचज्ने॥ १६२॥

સતય, મહત અને મપ્રય વષાણી બોલવી. કોઈ િનુષયની ઉપર 
ક્ષારેય મિથયષા અપવષાદનુસં આરોપણ ન કરવુસં. (162)

न ््ेत् िुमतसतवां ्वाचम् अपशब्िरमङ्कतवाम्।
श्ोतृ्ुःखिरीं मन्द्वां ि्ोरवंा विेषगमभ्पणरीम्॥ १६३॥
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અપશબદોથી યુતિ, સષાસંભળનષારને દુઃખ કરે તેવી, મનસંદ્, કઠોર 
અને દ્ેષ ભરેલી કુતતસત વષાણી ન બોલવી. (163)

असतयं न ््ेत् क्वामप ््ेत् सतयं महतवाऽऽ्हम्।
सतयिमप ््ेन्ै् यत् सयवा््यवाऽमहतवाऽऽ्हम्॥ १६४॥

અસતય ક્ષારેય ન બોલવુસં. મહત કરે તેવુસં સતય બોલવુસં. અનયનુસં 
અમહત કરે તેવુસં સતય પણ ન બોલવુસં. (164)

अ्यवाऽ्गुण्ोषवाम््वातवाुं ि्वाऽमप नोच्चरेत्।
तथिवािृते त्शवाम्तः सयवाद् अप्रीमतश् हरेगु्परोः॥ १६५॥

ક્ષારેય કોઈનષા અવગુણ કે દોષની વષાત ન કરવી. એિ 
કરવષાથી અશષાસંમત થષાય અને ભગવષાન તથષા ગુરુનો કુરષાજીપો 
થષાય. (165)

अतय्तवाऽऽ्शयिे नषूनं पमरशुद्ेन भवा्तः।
सतयप्ोक्ौ न ्ोषः सयवाद् अमधिवार्तवां पुरः॥ १६६॥

અતયસંત આવશયક હોય તો પરરશુદ ભષાવનષાથી અમિકકૃત 
વયમતિને સતય કહેવષાિષાસં દોષ નથી. (166)

आचवारो ्वा म्चवारो ्वा तवादृक् िवायमो न िमह्पमचत्।
अ्येषवाम् अमहतं ्ुःखं येन सयवात् क्ेश्ध्पनम्॥ १६७॥

જેણે કરીને અનયનુસં અમહત થષાય, તેને દુઃખ થષાય કે ક્ેશ વિે 
તેવષા આચષાર કે મવચષાર ક્ષારેય ન કરવષા. (167)



38 સતસસંગદીક્ષા

सुहृद्वा्ेन भक्वानवां शुभगुणगणवान् सिरेत्।
न ग्वाह्ोऽ्गुणसतेषवां द्रोहः िवायमो न स््पथिवा॥ १६८॥

સુહૃદયભષાવ રષાખી ભતિોનષા શુભ ગુણોને સસંભષારવષા. તેિનો 
અવગુણ ન લેવો અને કોઈ રીતે દ્ોહ ન કરવો. (168)

सुखे नोच्ृङ्खरो भषूयवाद् ्ुःखे नोविेगिवापनुयवात्।
स्वामिनवारवायणेच्वातः स्ुं प््त्पते यतः॥ १६९॥

સુખિષાસં છકી ન જવુસં અને દુઃખિષાસં ઉદ્ેગ ન પષાિવો. કષારણ કે 
બિુસં સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનની ઇચછષાથી પ્રવતદે છે. (169)

म््वा्ः िरहो ्वाऽमप नै् िवाय्पः ि्वाचन।
्मत्पतवयं म््ेिेन रक्यवा शवाम्तश् स््प्वा॥ १७०॥

ક્ષારેય પણ કોઈની સષાથે મવવષાદ કે કલહ ન જ કરવો. હસંિેશષાસં 
મવવેકથી વતયાવુસં અને શષાસંમત રષાખવી. (170)

्चने ्त्पने क्वामप म्चवारे रेखने तथिवा।
ि्ोरतवां भजेन्ै् जनः िोऽमप ि्वाचन॥ १७१॥

કોઈ પણ િનષુય ેપોતષાનષાસં વચન, વતયાન, મવચષાર તથષા લખષાણિષાસં 
કઠોરતષા ક્ષારેય ન રષાખવી. (171)

से्वां िवातुः मपतुः िुयवा्पद् गृहरी सतसङ्िवामश्तः।
प्मतम्नं निसिवारं ततपवा्ेषु मन्े्येत्॥ १७२॥

ગૃહસથ સતસસંગીએ િષાતષા-મપતષાની સેવષા કરવી. પ્રમતરદન તેિનષાસં 
ચરણોિષાસં નિસકષાર કરવષા. (172)
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�शुरः मपतृ्त् सेवयो ्र्वा �श्षूश् िवातृ्त्।
स्पुत्ररी्त् स्ुषवा पवालयवा ��्वाऽमप �शुरेण च॥ १७३॥

વહએ સસરષાની સેવષા મપતષાતુલય ગણી અને સષાસુની સેવષા 
િષાતષાતુલય ગણી કરવી. સષાસુ-સસરષાએ પણ પુત્રવિૂનુસં પોતષાની 
પુત્રીની જેિ પષાલન કરવુસં. (173)

संपवालयवाः पुत्रपु�यश् सतसङ्मशक्णवाम्नवा।
अ्ये समबम्धनः सेवयवा यथिवाशमक् च भवा्तः॥ १७४॥

ગૃહસથોએ દીકરષા-દીકરીઓનુસં સતસસંગ, મશક્ણ વગેરેથી સષારી 
રીતે પોષણ કરવુસં. અનય સસંબસંિીઓની પોતષાની શમતિ પ્રિષાણે 
ભષાવથી સેવષા કરવી. (174)

गृहे मह िधुरवां ्वाणीं ््ेद् ्वाचं तयजेत् िटुम्।
ििमप परीम्तं नै् प्िुयवा्पद् िमरनवाऽऽशयवात्॥ १७५॥

ઘરિષાસં િિુર વષાણી બોલવી. કિવી વષાણીનો તયષાગ કરવો અને 
િમલન આશયથી કોઈને પીિષા ન પહોંચષાિવી. (175)

मिमरत्वा भोजनं िवायुं गृहसथिैः स्गृहे िु्वा।
अमतमथिमह्प यथिवाशमक् संभवावय आगतो गृहम्॥ १७६॥

ગૃહસથોએ પોતષાનષા ઘરિષાસં ભેગષા િળી આનસંદે ભોજન કરવુસં 
અને ઘરે પિષારેલષા અમતમથની પોતષાની શમતિ પ્રિષાણે સસંભષાવનષા 
કરવી. (176)
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िरणवाम्प्सङ्ेषु िथिवाभजनिीत्पनम्।
िवायुं म्शेषतः सिवायमो ह्क्रपुरुषोत्तिः॥ १७७॥

િરણ આરદ પ્રસસંગોિષાસં મવશેષ ભજન-કીતયાન કરવુસં, કથષા કરવી, 
અક્રપુરુષોત્તિ િહષારષાજનુસં સિરણ કરવુસં. (177)

पुत्ररीपुत्रवामतििवा स्सय संसिवायवा्प संतमतः स्वा।
सतसङ्म्वयमसद्वा्तैः स्वाचवारैश् सद्ुणैः॥ १७८॥

દીકરી કે દીકરષા એવષાસં પોતષાનષાસં સસંતષાનોને સતસસંગનષા રદવય 
મસદષાસંતો, સષારષાસં આચરણો અને સદગુણો વિે સદષા સસંસકષાર 
આપવષા. (178)

सतसङ्शवास्तपवा्वाद्ैग्पभ्पसथिवािे् संतमतम्।
संसिुयवा्पत् पषूरयेन् मनष्वाम् अक्रपुरुषोत्तिे॥ १७९॥

સસંતષાન જયષારે ગભયાિષાસં હોય તયષારથી જ તેને સતસસંગ સસંબસંિી 
શષાસત્રોનુસં વષાસંચન વગેરે કરીને સસંસકષાર આપવષા અને અક્રપુરુષોત્તિ 
િહષારષાજને મવષે મનષ્ઠષા પૂરવી. (179)

िुदृष्टयवा पुरुषैन्व् मस्तयो दृशयवाः ि्वाचन।
ए्िे् िुदृष्टयवा च स्तरीमभदृ्पशयवा न पषूरुषवाः॥ १८०॥

પુરુષો ક્ષારેય કુદૃમષ્ટએ કરીને સત્રીઓને ન જુએ. તે જ રીતે 
સત્રીઓ પણ કુદૃમષ્ટએ કરીને પુરુષોને ન જુએ. (180)

स्रीयपतनरीतरवामभसतु रहमस ्सनं सह।
आपतिवारं म्नवा क्वामप न िुयु्पगृ्पमहणो नरवाः॥ १८१॥
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ગૃહસથષાશ્િિષાસં રહ્ષા એવષા પુરુષોએ પોતષાની પતની મસવષાય 
અનય સત્રીઓ સષાથે આપતકષાળ મવનષા ક્ષાસંય પણ એકષાસંતિષાસં ન 
રહેવુસં. (181)

तथिै् नमह नवायमोऽमप मतष्ेयुः स्पतरीतरैः।
पुरुषैः सवाििेिवा्ते ह्वापमत्तसियं म्नवा॥ १८२॥

તે જ રીતે સત્રીઓએ પણ પોતષાનષા પમત મસવષાય અનય પુરુષો 
સષાથે આપતકષાળ મવનષા એકષાસંતિષાસં ન રહેવુસં. (182)

नरः सिरीपसमब्ध-हरीनवां मस्तयं सपृशेन्मह।
नै् सपृशेत् तथिवा नवाररी तवादृशं पुरुषवा्तरम्॥ १८३॥

પુરુષે સિીપ સસંબસંિ મવનષાની સત્રીનો સપશયા ન કરવો. તે જ 
રીતે સત્રીએ પોતષાને સિીપ સસંબસંિ મવનષાનષા અનય પુરુષનો સપશયા ન 
કરવો. (183)

आपतिवारेऽ्यरक्वाथिुं सपशवे ्ोषो न म्द्ते।
अ्यथिवा मनयिवाः पवालयवा अनवापत्तौ तु स््प्वा॥ १८४॥

આપતકષાળ પ્રષાપત થતષાસં અનયની રક્ષા િષાટે સપશયા કરવષાિષાસં દોષ 
નથી. પરસંતુ જો આપતકષાળ ન હોય તો સદષાય મનયિોનુસં પષાલન 
કરવુસં. (184)

अश्रीरं यत्र दृशयं सयवाद् धि्पसंसिवारनवाशिम्।
नवाटिचरमचत्रवाम् तन् पशयेत् ि्वाचन॥ १८५॥
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િિયા અને સસંસકષારોનો નષાશ કરે એવષાસં અશ્ીલ દૃશયો જેિષાસં 
આવતષાસં હોય તેવષાસં નષાટકો કે ચલમચત્રો વગેરે ક્ષારેય ન 
જોવષાસં. (185)

िनुषयो वयसनरी यः सयवाद् मनर्पज्ो वयमभचवार्वान्।
तसय सङ्ो न ित्पवयः सतसङ्िवामश्तैज्पनैः॥ १८६॥

સતસસંગીજનોએ જે િનુષય વયસની, મનલયાજ્જ તથષા વયમભચષારી 
હોય તેનો સસંગ ન કરવો. (186)

सङ्श्वामर�यहरीनवायवाः िरणरीयो नमह मस्तयवाः।
स्तरीमभः स्धि्परक्वाथिुं पवालयवाश् मनयिवा दृढम्॥ १८७॥

સત્રીઓએ પોતષાનષા િિયાની રક્ષા િષાટે ચષારરત્રયહીન સત્રીનો સસંગ 
ન કરવો અને દૃઢપણે મનયિોનુસં પષાલન કરવુસં. (187)

न तवादृक्ृणुयवाद् ्वाचं गरीतं ग््थिं प्ेन् च।
पशयेन् तवादृशं दृशयं यसिवात् िवािम््ध्पनम्॥ १८८॥

જેણે કરીને કષાિવષાસનષા વૃમદ પષાિે તેવી વષાતો કે ગીતો ન 
સષાસંભળવષાસં, પુસતકો ન વષાસંચવષાસં તથષા તેવષાસં દૃશયો ન જોવષાસં. (188)

धनद्रवयधरवा्रीनवां स्वाऽऽ्वानप््वानयोः।
मनयिवा रेखसवाक्यवा्ेः पवारनरीयवा अ्शयतः॥ १८९॥

િન, દ્વય તથષા જિીન આરદનષા લેણ-દેણિષાસં હસંિેશષાસં મલમખત 
કરવુસં, સષાક્ીએ સમહત કરવુસં ઇતયષારદ મનયિો અવશયપણે 
પષાળવષા. (189)
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प्सङ्े वय्हवारसय समबम्धमभरमप स्िैः।
रेखवाम्मनयिवाः पवालयवाः सिरैरवामश्तैज्पनैः॥ १९०॥

સવયા આમશ્ત જનોએ પોતષાનષા સસંબસંિીઓ સષાથે પણ વયવહષાર 
પ્રસસંગે મલમખત કરવુસં ઇતયષારદ મનયિો પષાળવષા. (190)

न िवायमो वय्हवारश् ्ुष्टैज्पनैः सह क्मचत्।
्रीनजनेषु भवावयं च सतसमङ्मभ््पयवाऽम््तैः॥ १९१॥

સતસસંગીઓએ ક્ષારેય દુજયાન સષાથે વયવહષાર ન કરવો અને 
દીનજનને મવષે દયષાવષાન થવુસં. (191)

रौमििं त्म्चवाय्व् सहसवा िि्प नवाऽऽचरेत्।
फरवाम्िं म्चवाय्व् म््ेिेन तद् आचरेत्॥ १९२॥

લૌરકક કષાયયા ક્ષારેય મવચષાયષાયા વગર તતકષાળ ન કરવુસં પરસંતુ ફળ 
વગેરેનો મવચષાર કરીને મવવેકપૂવયાક કરવુસં. (192)

रुचिवा ि्वामप न ग्वाह्वा िैमश््मप जनैमरह।
नै् िवायमो वययो वयथि्पः िवाय्पः स्वाऽऽयवाऽनुसवारतः॥ १९३॥

કોઈ પણ િનુષયે ક્ષારેય લષાસંચ ન લેવી. િનનો વયથયા વયય ન 
કરવો. પોતષાની આવકને અનુસષારે િનનો વયય કરવો. (193)

ित्पवयं रेखनं समयक् स्सयवाऽऽयसय वययसय च।
मनयिवाननुसृतयै् प्शवासनिृतवान् स्वा॥ १९४॥

પ્રશષાસનનષા મનયિોને અનુસરી હસંિેશષાસં પોતષાનષાસં આવક અને 
ખચયાની નોંિ વયવતસથત કરવી. (194)
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स्वाऽऽयवामद् ्शिो भवागो म्ंशोऽथि्वा स्शमक्तः।
अपय्पः से्वाप्सवा्वाथिुं स्वामिनवारवायणप्भोः॥ १९५॥

પોતષાને પ્રષાપત થતી આવકિષાસંથી પોતષાની શમતિ પ્રિષાણે દશિો 
કે વીશિો ભષાગ સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનની સેવષા-પ્રસનનતષા િષાટે 
અપયાણ કરવો. (195)

स्ोपयोगवाऽनुसवारेण प्िुयवा्पत् सङ्ग्हं गृहरी।
अन्द्रवयधनवा्रीनवां िवारशकतयनुसवारतः॥ १९६॥

ગૃહસથ પોતષાનષા ઉપયોગને અનુસષારે તથષા સિય-શમતિ 
અનુસષાર અનષાજ, દ્વય કે િનષારદનો સસંગ્હ કરે. (196)

अन्फरवाम्मभश्ै् यथिवाशमक् जरवाम्मभः।
पवामरतवाः पशुपक्यवाद्वाः संभवावयवा मह यथिोमचतम्॥ १९७॥

પષાળલેષાસં પશુ-પક્ી વગેરેની અનન, ફળ, જળ ઇતયષારદ વિે 
યથષાશમતિ ઉમચત સસંભષાવનષા કરવી. (197)

धनद्रवयधरवा्रीनवां प््वानवाऽऽ्वानयोः पुनः।
म्श्ववासहननं नै् िवायुं न िपटं तथिवा॥ १९८॥

િન, દ્વય કે ભૂમિ વગેરેની લેણ-દેણિષાસં મવશ્વષાસઘષાત તથષા કપટ ન 
કરવષાસં. (198)

प््वातुं िि्पिवामरभयः प्मतज्वातं धनवाम्िम्।
यथिवा्वाचं प््ेयं तद् नोनं ्ेयं ि्वाचन॥ १९९॥
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કિયાચષારીઓને જેટલુસં િન આરદ આપવષાનુસં વચન આપયુસં હોય 
તે વચન પ્રિષાણે તે િન આરદ આપવુસં પણ ક્ષારેય ઓછુસં ન 
આપવુસં. (199)

नै् म्श्ववासघवातं मह िुयवा्पत् सतसङ्िवामश्तः।
पवारयेद् ्चनं ्त्तं प्मतज्वातं न रङ्घयेत्॥ २००॥

સતસસંગીએ મવશ્વષાસઘષાત ન કરવો. આપેલુસં વચન પષાળવુસં. 
પ્રમતજ્ષાનુસં ઉલ્સંઘન ન કરવુસં. (200)

प्शवासतवा पवारयेद् धिवा्पन् मनयतवा ये सुशवासने।
रोिवानवां भरणं पुमष्टं िुयवा्पत् संसिवाररक्णम्॥ २०१॥
स्वासथयमशक्णसंरक्वा-म्द्ु्न्जरवाम्िैः।
सुवय्सथिवा म्धवातवयवा स्वा्पऽभयु्यहतुेनवा॥ २०२॥

સુશષાસન િષાટે અવશયપણે જોઈએ તે િિયોને પ્રશષાસકે પષાળવષા. 
લોકોનુસં ભરણ-પોષણ કરવુસં. સસંસકષારોની રક્ષા કરવી. સવદેનો અભયુદય 
થષાય તે િષાટે સવષાસથય, મશક્ણ, સસંરક્ણ, વીજળી, અનષાજ, જળ વગેરે 
દ્ષારષા સષારી રીતે વયવસથષા કરવી. (201-202)

गुणसवािथय्परुचयवाम् म्म्त्ै् जनसय तु।
त्ुमचतेषु िवायवेषु योजनरीयो म्चवाय्प सः॥ २०३॥

કોઈ પણ િનુષયનષા ગુણ, સષાિથયયા, રુમચ વગેરે જાણીને; મવચષાર 
કરી તેનષા િષાટે ઉમચત એવષાસં કષાયયોિષાસં તેને જોિવો. (203)
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शकयवा भग्तो यत्र भमक्ः स्धि्पपवारनम्।
तमसिन् ्ेशे मन्वासो मह िरणरीयः सुखेन च॥ २०४॥

જે દેશને મવષે ભગવષાનની ભમતિ થઈ શકે તથષા પોતષાનષા િિયાનુસં 
પષાલન થઈ શકે તેવષા દેશને મવષે સુખે મનવષાસ કરવો. (204)

म्द्वाधनवाम्िं प्वाप्तुं ्ेशवा्तरं गतेऽमप च।
सतसङ्िवा्रवात् तत्र िुयवा्पमन्यिपवारनम्॥ २०५॥

મવદ્ષા, િન આરદની પ્રષાતપત િષાટ ેદશેષાસંતરિષાસં જાય તયષારે તયષાસં પણ 
આદરથી સતસસંગ કરવો અને મનયિોનુસં પષાલન કરવુસં. (205)

यद्ेशे मह स््वासः सयवात् तद्ेशमनयिवाश् ये।
स््पथिवा पवारनरीयवासते ततप्शवासनसंितवाः॥ २०६॥

જે દેશિષાસં પોતે રહેતષા હોય તે દેશનષા પ્રશષાસનને સસંિત 
મનયિોનુસં સવયા રીતે પષાલન કરવુસં. (206)

संजवाते ्ेशिवारवा्े््वपररीतये तु धैय्पतः।
अ्तभ्पजेत सवान््म् अक्रपुरुषोत्तिम्॥ २०७॥

જયષારે દેશકષાળષારદનુસં મવપરીતપણુસં થઈ આવે તયષારે િીરજ 
રષાખી અક્રપુરુષોત્તિ િહષારષાજનુસં આનસંદ સષાથે અસંતરિષાસં ભજન 
કરવુસં. (207)

आपतिवारे तु समप्वाप्ते स्रीय्वाससथिरे त्वा।
तं ्ेशं मह पमरतयजय सथिेयं ्ेशवा्तरे सुखम्॥ २०८॥
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પોતે જે સથષાનિષાસં રહેતષા હોય તે સથળે આપતકષાળ આવી 
પિે તયષારે તે દેશનો તયષાગ કરી અનય દેશને મવષે સુખે મનવષાસ 
કરવો. (208)

िवायुं बवारैश् बवारवामभबवा्पलयवाद् म्द्वाऽमभप्वापणम्।
्ुरवाचवारः िुसङ्श् तयवाजयवामन वयसनवामन च॥ २०९॥

નષાનષા બષાળકો તથષા બષામલકષાઓએ બષાળપણથી જ મવદ્ષા પ્રષાપત 
કરવી. દુરષાચષાર, કુસસંગ અને વયસનોનો તયષાગ કરવો. (209)

उतसवाहवाद् आ्रवात् िुयवा्पत् स्वाऽभयवासं मसथिरचेतसवा।
वयथि्पतवंा न नयेतिवारं म्द्वाथिती वयथि्पिि्पसु॥ २१०॥

મવદ્ષાથથીએ પોતષાનો અભયષાસ તસથર મચત્તે, ઉતસષાહથી અને 
આદર થકી કરવો. સિયને વયથયા કિયોિષાસં બગષાિવો નહીં. (210)

बवालयवा्े् दृढरीिुयवा्पत् से्वाम्नम्रतवाम्िम्।
मनब्परतवां भयं चवाऽमप नै् गच्ेत् ि्वाचन॥ २११॥

બષાળપણથી જ સવેષા, મવનમ્રતષા વગરેે દૃઢ કરવષાસં. ક્ષારેય મનબયાળ 
ન થવુસં અને ભય ન પષાિવો. (211)

बवालयवा्े् मह सतसङ्ं िुयवा्पद् भमक्ं च प्वाथि्पनवाम्।
िवायवा्प प्मतम्नं पषूजवा मपत्रोः पचिवाङ््््नवा॥ २१२॥

બષાળપણથી જ સતસસંગ, ભમતિ અને પ્રષાથયાનષા કરવષાસં. પ્રમતરદન 
પૂજા કરવી તથષા િષાતષા-મપતષાને પસંચષાસંગ પ્રણષાિ કરવષા. (212)
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म्शेषसंयिः पवालयः िौिवायवे यौ्ने तथिवा।
अयोगयसपश्पदृशयवाद्वासतयवाजयवाः शमक्म्नवाशिवाः॥ २१३॥

કુિષાર તથષા યુવષાન અવસથષાિષાસં મવશેષ સસંયિ પષાળવો. શમતિનો 
નષાશ કરે એવષા અયોગય સપશયા, દૃશય વગરેેનો તયષાગ કરવો. (213)

सतफरोन्वायिं िुयवा्पद् उमचतिे् सवाहसम्।
न िुयवा्पत् िे्रं यमद् स्िनोरोिरञ्जिम्॥ २१४॥

સષારષા ફળને આપે તેવુસં, ઉનનમત કરે તેવુસં અને ઉમચત હોય તેવુસં 
જ સષાહસ કરવુસં. જે કેવળ પોતષાનષા િનનુસં અને લોકોનુસં રસંજન કરે 
તેવુસં સષાહસ ન કરવુસં. (214)

मनयतोद्िित्पवये नवाऽऽरसयम् आपनुयवात् क्मचत्।
श्द्वां प्रीमतं हरौ िुयवा्पत् पषूजवां सतसङ्ि््हम्॥ २१५॥

પોતષાને અવશય કરવષાનષા ઉદ્િને મવષે ક્ષારેય આળસ ન 
કરવી. ભગવષાનને મવષે શ્દષા અને પ્રીમત કરવી. પ્રમતરદન પૂજા 
કરવી અને સતસસંગ કરવો. (215)

सङ्ोऽत्र बर्वाँल्लोिे यथिवासङ्ं मह जरी्नम्।
सतवां सङ्म् अतः िुयवा्पत् िुसङ्ं स््पथिवा तयजेत्॥ २१६॥

આ લોકિષાસં સસંગ બળવષાન છે. જેવો સસંગ હોય તેવુસં જીવન 
બને. આથી સષારષા િનુષયોનો સસંગ કરવો. કુસસંગનો સવયાથષા તયષાગ 
કરવો. (216)
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िवािवाऽऽसक्ो भ्ेद् यो मह िृतघनो रोि्चििः।
पवाखण्री िपटरी यश् तसय सङं् पमरतयजेत्॥ २१७॥

જે િનુષય કષાિષાસતિ, કકૃતઘ્ી, લોકોને છેતરનષાર, પષાખસંિી તથષા 
કપટી હોય તેનો સસંગ તયજવો. (217)

हरेसत््तवारवाणवंा खण्नं म््धवामत यः।
उपवासतेः खण्नं यश् िुरुते परिवातिनः॥ २१८॥
सवािृमतिं परब्रह्म िनुते यो मनरवािृमत।
तसय सङ्ो न ित्पवयसतवादृगग््थिवान् प्ेन्मह॥ २१९॥

જે િનુષય ભગવષાન અને તેિનષા અવતષારોનુસં ખસંિન કરતો 
હોય, પરિષાતિષાની ઉપષાસનષાનુસં ખસંિન કરતો હોય અને સષાકષાર 
ભગવષાનને મનરષાકષાર િષાનતો હોય તેનો સસંગ ન કરવો. તેવષા ગ્સંથો 
ન વષાસંચવષા. (218-219)

खण्नं िम््रवाणवां यो िषूततीनवां िुरुते हरेः।
सतयवाऽमहंसवाम्धिवा्पणवां तसय सङ्ं पमरतयजेत्॥ २२०॥

જ ેિનષુય િસંરદર અન ેભગવષાનની િૂમતયાઓનુસં ખસંિન કરતો હોય, 
સતય-અમહસંસષા આરદ િિયોનુસં ખસંિન કરતો હોય તેનષા સસંગનો તયષાગ 
કરવો. (220)

गु्वा्पश्यम्रोधरी यो ्ैम्िशवास्तखण्िः।
भमक्िवाग्पम्रोधरी सयवात् तसय सङ्ं न चवाऽऽचरेत्॥ २२१॥
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જ ેિનષુય ગરુુશરણષાગમતનો મવરોિ કરતો હોય, વરૈદક શષાસત્રોનુસં 
ખસંિન કરતો હોય, ભમતિિષાગયાનો મવરોિ કરતો હોય તેનો સસંગ ન 
કરવો. (221)

बुमद्िवानमप रोिे सयवाद् वयवा्हवामरििि्पसु।
न सेवयो भमक्हरीनश्ेच्वास्तपवारङ्तोऽमप ्वा॥ २२२॥

કોઈ િનુષય લોકિષાસં વયષાવહષારરક કષાયયોિષાસં બુમદવષાળો હોય 
અથવષા શષાસત્રોિષાસં પષારસંગત પણ હોય, તેિ છતષાસં પણ જો તે 
ભમતિએ રમહત હોય તો તેનો સસંગ ન કરવો. (222)

श्द्वािे् मतरसिृतय ह्वारयवामतििेषु िे्रम्।
पुरसिरोमत यसतिुं ततसङ्िवाचरेन्मह॥ २२३॥

આધયષાતતિક મવષયોિષાસં શ્દષાનો જ મતરસકષાર કરી જે િનુષય 
કેવળ તક્કને જ આગળ કરતો હોય તેનો સસંગ ન કરવો. (223)

सतसङ्ेऽमप िुसङ्ो यो ज्ेयः सोऽमप िुिुक्ुमभः।
ततसङ्श् न ित्पवयो हमरभक्ैः ि्वाचन॥ २२४॥

િુિુક્ુ હરરભતિોએ સતસસંગિષાસં રહેલ કુસસંગને પણ જાણવો અને 
ક્ષારેય તેનો સસંગ ન કરવો. (224)

हरौ गुरौ च प्तयके् िनुषयभवा््श्पनः।
मशमथिरो मनयिे यश् न तसय सङ्िवाचरेत्॥ २२५॥
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જે િનુષય પ્રતયક્ ભગવષાનિષાસં અને ગુરુિષાસં િનુષયભષાવ 
જોતો હોય અને મનયિ પષાળવષાિષાસં મશમથલ હોય તેનો સસંગ ન 
કરવો. (225)

भक्ेषु ्ोषदृमष्टः सयवाद् अ्गुणैिभवाषिः।
िनस्री यो गुरुद्रोहरी न च ततसङ्िवाचरेत्॥ २२६॥

જે િનુષય ભતિોિષાસં દોષ જોનષાર, અવગુણની જ વષાતો કરનષાર, 
િનસવી અને ગુરુદ્ોહી હોય તેનો સસંગ ન કરવો. (226)

सतिवाय्पमन््िो यश् सच्वास्तमन््िो जनः।
सतसङ्मन््िो यश् ततसङ्िवाचरेन्मह॥ २२७॥

જે િનુષય સતકષાયયા, સચછષાસત્ર તથષા સતસસંગની મનસંદષા કરતો હોય 
તેનો સસંગ ન કરવો. (227)

्चनवानवां श्ुतेय्पसय मनष्वायवा भञ्जनं भ्ेत्।
गुरौ हरौ च सतसङ्े तसय सङ्ं पमरतयजेत्॥ २२८॥

જેની વષાતો સષાસંભળવષાથી ભગવષાન, ગુરુ તથષા સતસસંગને મવષે 
મનષ્ઠષા ટળતી હોય તેનો સસંગ તયજવો. (228)

भ्ेद् यो दृढमनष्वा्वान् अक्रपुरुषोत्तिे।
दृढभमक्म््प्ेिी च िुयवा्पत् ततसङ्िवा्रवात्॥ २२९॥

જેને અક્રપુરુષોત્તિને મવષે દૃઢ મનષ્ઠષા હોય, દૃઢ ભમતિ હોય 
અને જે મવવેકી હોય તેનો સસંગ આદર થકી કરવો. (229)
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हरेगु्परोश् ्वाकयेषु शङ्कवा यसय न म्द्ते।
म्श्ववासुबु्पमद्िवान् यश् िुयवा्पत् ततसङ्िवा्रवात्॥ २३०॥

ભગવષાન તથષા ગુરુનષાસં વષાક્ોિષાસં જને ેસસંશય ન હોય, જે મવશ્વષાસુ 
હોય, બુમદિષાન હોય તેનો સસંગ આદર થકી કરવો. (230)

आज्वायवाः पवारने मनतयं सोतसवाहं ततपरो दृढः।
मनिवा्पनः सररो यश् िुयवा्पत् ततसङ्िवा्रवात्॥ २३१॥

આજ્ષા પષાળવષાિષાસં જ ેસદષાય ઉતસષાહ સષાથ ેતતપર હોય, દૃઢ હોય; 
જ ેમનિષાયાની તથષા સરળ હોય તનેો સસંગ આદર થકી કરવો. (231)

हरेगु्परोश्मरत्रेषु म्वयेषु िवानुषेषु यः।
सस्ेहं म्वयतवा्शती िुयवा्पत् ततसङ्िवा्रवात्॥ २३२॥

ભગવષાન અને ગુરુનષા રદવય તથષા િનુષય ચરરત્રોિષાસં જે 
સનેહપૂવયાક રદવયતષાનુસં દશયાન કરતો હોય તેનો સસંગ આદર થકી 
કરવો. (232)

ततपरोऽ्यगुणग्वाहे म्िुखो ्ुगु्पणोमक्तः।
सुहृद्वा्री च सतसङ्े िुयवा्पत् ततसङ्िवा्रवात्॥ २३३॥

સતસસંગિષાસં જ ેિનષુય અનયનષા ગણુો ગ્હણ કરવષાિષાસં તતપર હોય, 
દુગુયાણોની વષાત ન કરતો હોય, સુહૃદભષાવવષાળો હોય તેનો સસંગ 
આદર થકી કરવો. (233)

रक्यं यसयैििवात्रं सयवाद् गुरुहमरप्सन्तवा।
आचवारेऽमप म्चवारेऽमप िुयवा्पत् ततसङ्िवा्रवात्॥ २३४॥
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જેનષા આચષાર તથષા મવચષારને મવષે ગુરુહરરને રષાજી કરવષાનુસં 
એકિષાત્ર લક્ય હોય તેનો સસંગ આદર થકી કરવો. (234)

स्संप््वायग््थिवानवां यथिवाशमक् यथिवारुमच।
संसिृते प्वािृते ्वाऽमप िुयवा्पत् प्नपवा्ने॥ २३५॥

પોતષાની શમતિ અને રુમચ પ્રિષાણે સસંસકકૃત તથષા પ્રષાકકૃત ભષાષષાિષાસં 
પોતષાનષા સસંપ્રદષાયનષા ગ્સંથોનુસં પઠન-પષાઠન કરવુસં. (235)

स्वामि्वातवा्पः प्ेमन्तयं तथिै् ्चनवािृतम्।
गुणवातरीतगुरूणवां च चमरतं भवा्तः प्ेत्॥ २३६॥

વચનષામૃત, સવષાિીની વષાતો તથષા ગુણષાતીત ગુરુઓનષાસં 
જીવનચરરત્રો મનતયે ભષાવથી વષાસંચવષાસં. (236)

उप्ेशवाश्मरत्रवामण स्वामिनवारवायणप्भोः।
गुणवातरीतगुरूणवां च सतसमङ्नवां मह जरी्नम्॥ २३७॥
अतसतचरि्णं िुयवा्पद् िननं मनम्रयवासनम्।
िमहमनवा श्द्यवा भकतयवा प्तयहं शवा्तचेतसवा॥ २३८॥

સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન તથષા ગણુષાતીત ગરુુઓનષાસં ઉપદશેો અને 
ચરરત્રો સતસસંગીઓનુસં જીવન છે. તેથી સતસસંગીએ તેનુસં શષાસંત મચત્તે 
શ્વણ, િનન તથષા મનરદધયષાસન િમહિષાએ સમહત, શ્દષાપૂવયાક તથષા 
ભમતિથી રોજ કરવુસં. (237-238)

सवांप््वामयिमसद्वा्त-बवाधिरं मह यद् ्चः।
पठयं श्वयं न ि्तवयं संशयोतपवा्िं च यत्॥ २३९॥
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સસંપ્રદષાયનષા મસદષાસંતોિષાસં બષાિ કરે તથષા સસંશય ઉતપનન કરે તેવષાસં 
વચનો વષાસંચવષાસં, સષાસંભળવષાસં કે િષાનવષાસં નહીં. (239)

स्वामिनवारवायणे भमक्ं परवां दृढमयतुं हृम्।
गुरुहरेः सिवा्ेशवाच्चवातुिवा्पसये व्रतं चरेत्॥ २४०॥

સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનને મવષે હૃદયિષાસં પરષાભમતિ દૃઢ કરવષા 
ગુરુહરરનષા આદેશથી ચષાતુિષાયાસિષાસં વ્રત કરવુસં. (240)

चवा्द्रवायणोप्वासवाम्ि्प्त्रजपः प््मक्णवाः।
िथिवाश्ुमत््पण््च्च प्णवािवा अमधिवासत्वा॥ २४१॥
इतये्िवाम्रूपेण श्द्यवा प्रीमतपषू््पिम्।
हमरप्सन्तवां प्वाप्तुं म्शेषवां भमक्िवाचरेत्॥ २४२॥

તેિષાસં ચષાસંદ્ષાયણ, ઉપવષાસ વગેરે તથષા િસંત્રજપ, પ્રદમક્ણષા, 
કથષાશ્વણ, અમિક દસંિવત્ પ્રણષાિ કરવષા ઇતયષારદરૂપે શ્દષાએ કરીને, 
પ્રીમતપૂવયાક અને ભગવષાનનો રષાજીપો પ્રષાપત કરવષા મવશેષ ભમતિનુસં 
આચરણ કરવુસં. (241-242)

समप््वायसय शवास्तवाणवां प्नं पवा्नं त्वा।
यथिवारुमच यथिवाशमक् िुयवा्पद् मनयिपषू््पिम्॥ २४३॥

તયષારે પોતષાની રુમચ તથષા શમતિ પ્રિષાણે સસંપ્રદષાયનષાસં શષાસત્રોનુસં 
મનયિપૂવયાક પઠન-પષાઠન કરવુસં. (243)

स््वः सतसमङ्मभः िवायवा्पः प्रीमतं ्ध्पमयतुं हरौ।
उतस्वा भमक्भवा्ेन हषवेणोल्लवासतसतथिवा॥ २४४॥
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ભગવષાનને મવષે પ્રીમત વિષારવષા સષારુ સવદે સતસસંગીઓએ હષયા 
અને ઉલ્ષાસથી ભમતિભષાવે ઉતસવો કરવષા. (244)

ज्ििहोतस्वा मनतयं स्वामिनवारवायणप्भोः।
ब्रह्मवाऽक्रगुरूणवां च ित्पवयवा भमक्भवा्तः॥ २४५॥

ભગવષાન સવષામિનષારષાયણ તથષા અક્રબ્રહ્મ ગુરુઓનષા 
જનિિહોતસવો ભમતિભષાવથી હસંિેશષાસં ઊજવવષા. (245)

हरेगु्परोम््पमशष्टवानवां प्सङ्वानवां म्नेषु च।
सतसमङ्मभय्पथिवाशमक् िवायवा्पः प्मोतस्वा जनैः॥ २४६॥

સતસસંગી જનોએ શ્ીહરર તથષા ગુરુનષા મવમશષ્ટ પ્રસસંગોને રદવસે 
યથષાશમતિ પવયોતસવો કરવષાસં. (246)

स्वाद्ं िीत्पनं िवायुं प्मोतस्ेषु भमक्तः।
िमहमनश् िथिवा्वातवा्प िरणरीयवा म्शेषतः॥ २४७॥

પવયોતસવોને મવષે ભમતિએ કરીને સવષાદ્ કીતયાન કરવુસં અને 
મવશેષે કરીને િમહિષાની વષાતો કરવી. (247)

चैत्रशुक्न्मयवां मह िवायुं श्रीरवािपषूजनम्।
िृषणवाऽष्टमयवां तु ित्पवयं श्वा्णे िृषणपषूजनम्॥ २४८॥

ચતૈ્ર સદુ નોિન ેરદવસ ેરષાિચસંદ્ ભગવષાનનુસં પજૂન કરવુસં. શ્ષાવણ 
વદ આઠિને રદવસે કકૃષણ ભગવષાનનુસં પૂજન કરવુસં. (248)
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मश्रवात्रौ मह ित्पवयं पषूजनं शङ्करसय च।
गणेशं भवाद्रशुक्वायवां चतुथयवाुं पषूजयेत् तथिवा॥ २४९॥

મશવરષામત્રને મવષે શસંકર ભગવષાનનુસં પૂજન કરવુસં. ભષાદરવષા સુદ 
ચોથને રદવસે ગણપમતનુસં પૂજન કરવુસં. (249)

िवारुमतम् आमश्वने िृषण-चतु््पशयवां मह पषूजयेत्।
िवागवे िम््रसंप्वाप्तौ तद्े्ं प्णिेद् हृ्वा॥ २५०॥

આસો વદ ચૌદશને રદવસ હનુિષાનજીનુસં પૂજન કરવુસં. િષાગદે 
જતષાસં કોઈ િસંરદર આવે તો તે દેવને ભષાવથી પ્રણષાિ કરવષા. (250)

म्षणुश् शङ्करश्ै् पवा््पतरी च गजवाननः।
म्निरश् पचिैतवा िवा्यवाः पषूजयवा मह ्े्तवाः॥ २५१॥

મવષણુ, શસંકર, પષાવયાતી, ગણપમત તથષા સૂયયા એ પષાસંચ દેવતષા પૂજયપણે 
િષાનવષા. (251)

पमररक्ेद् दृढवां मनष्वाम् अक्रपुरुषोत्तिे।
तथिवाऽमप नै् ित्पवयं ्े्तवाऽ्तरमन््नम्॥ २५२॥

અક્રપુરુષોત્તિ િહષારષાજને મવષે દૃઢ મનષ્ઠષા રષાખવી. તેિ છતષાસં 
કોઈ પણ અનય દેવોની મનસંદષા ન કરવી. (252)

धिवा्प ्वा संप््वायवा ्वा येऽ्ये त्नुयवामयनः।
न ते विेषयवा न ते मन्द्वा आ्त्पवयवाश् स््प्वा॥ २५३॥

અનય િિયો, સસંપ્રદષાયો કે તેિનષા અનુયષાયીઓને મવષે દ્ેષ ન 
કરવો. તિેની મનસંદષા ન કરવી. તિેન ેસદષા આદર આપવો. (253)
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िम््रवामण च शवास्तवामण स्तसतथिवा ि्वाचन।
न मन्द्वासते मह सतिवायवा्प यथिवाशमक् यथिोमचतम्॥ २५४॥

િસંરદરો, શષાસત્રો અને સસંતોની ક્ષારેય મનસંદષા ન કરવી. પોતષાની 
શમતિ પ્રિષાણે તેિનો યથોમચત સતકષાર કરવો. (254)

संयिनोप्वासवाम् यद्त्तपः सिवाचरेत्।
प्सवा्वाय हरेसतत्तु भकतयथि्पिे् िे्रम्॥ २५५॥

સસંયિ, ઉપવષાસ ઇતયષારદ જે જે તપનુસં આચરણ કરવુસં તે તો 
કેવળ ભગવષાનને રષાજી કરવષા તથષા ભમતિ િષાટે જ કરવુસં. (255)

एिवा्शयवा व्रतं मनतयं ित्पवयं परिवा्रवात्।
तमद्ने नै् भोक्वयं मनमषद्ं ्सतु िमह्पमचत्॥ २५६॥

એકષાદશીનુસં વ્રત સદષાય પરિ આદર થકી કરવુસં. તે રદવસે 
મનમષદ વસતુ ક્ષારેય ન જિવી. (256)

उप्वासे म््वामनद्रवां प्यतनतः पमरतयजेत्।
म््समनद्रयवा नशयेद् उप्वासवातििं तपः॥ २५७॥

ઉપવષાસને મવષે રદવસની મનદ્ષાનો પ્રયતનપૂવયાક તયષાગ કરવો. 
રદવસે લીિેલી મનદ્ષાથી ઉપવષાસરૂપી તપ નષાશ પષાિે છે. (257)

स्वामिनवारवायणेनेह स्यं यमद् प्सवाम्तम्।
गुरुमभश्वाऽक्रब्रह्म-स्रूपैय्पत् प्सवाम्तम्॥ २५८॥
तेषवां सथिवानम्शेषवाणवां यवात्रवां ितुुं य इच्मत।
तद्वात्रवां स जनः िुयवा्पद् यथिवाशमक् यथिवारुमच॥ २५९॥
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ભગવષાન સવષામિનષારષાયણે પોતે જે સથષાનોને પ્રસષાદીભૂત કયષાયં 
છે, અક્રબ્રહ્મસવરૂપ ગુરુઓએ જે સથષાનોને પ્રસષાદીભૂત કયષાયં છે, 
તે સથષાનોની યષાત્રષા કરવષાની ઇચછષા હોય તેણે પોતષાની શમતિ અને 
રુમચ પ્રિષાણે કરવી. (258-259)

अयोरयवां िथिुरवां िवाशीं िे्वारं ब्रीं व्रजेत्।
रवािेश्वरवाम् तरीथिुं च यथिवाशमक् यथिवारुमच॥ २६०॥

અયોધયષા, િથુરષા, કષાશી, કેદષારનષાથ, બદરીનષાથ તથષા રષાિેશ્વર 
ઇતયષારદ તીથયોની યષાત્રષાએ પોતષાની શમતિ અને રુમચ પ્રિષાણે 
જવુસં. (260)

ियवा्प्वा पवारनरीयै् स््वि्पम््रिवागतैः।
नवायमो नै् नरैः सपृशयवा नवाररीमभश् नरवासतथिवा॥ २६१॥

િસંરદરિષાસં આવેલ સૌ કોઈએ િયષાયાદષાનુસં પષાલન અવશય કરવુસં. 
િસંરદરને મવષે આવેલ પુરુષોએ સત્રીનો સપશયા ન કરવો તથષા સત્રીઓએ 
પુરુષનો સપશયા ન કરવો. (261)

मनयििनुसृतयै् सतसङ्सय तु िम््रे।
्स्तवामण पमरधेयवामन स्तरीमभः पुममभश् स््प्वा॥ २६२॥

સત્રીઓ તથષા પુરુષોએ હસંિેશષાસં સતસસંગનષા મનયિ અનુસષાર 
િસંરદરને મવષે વસત્રો પહેરવષાસં. (262)

गच्ेद् य्वा ्श्पनवाथिुं भक्जनो हरेगु्परोः।
मरक्ेन पवामणनवा नै् गच्ेत् त्वा ि्वाचन॥ २६३॥
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ભતિજને ભગવષાન કે ગુરુનષાસં દશયાને ક્ષારેય ખષાલી હષાથે ન 
જવુસં. (263)

आम्तयच्द्रयोग्वा्पह-िवारे सतसमङ्मभः सिैः।
पमरतयजय मक्यवाः स्वा्पः ित्पवयं भजनं हरेः॥ २६४॥
मनद्रवां च भोजनं तयकत्वा त्ैित्रोपम्शय च।
ित्पवयं ग्वाहिुकतय्तं भग्तिीत्पनवाम्िम्॥ २६५॥

સવદે સતસસંગીઓએ સૂયયા કે ચનદ્નષા ગ્હણ કષાળે સવયા મક્રયષાઓનો 
તયષાગ કરી ભગવષાનનુસં ભજન કરવુસં. તે સિયે મનદ્ષા તથષા ભોજનનો 
તયષાગ કરીને એક સથળે બેસીને ગ્હણ પૂણયા થષાય તયષાસં સુિી 
ભગવતકીતયાનષારદ કરવુસં. (264-265)

ग्वाहिुक्ौ स्स्तं मह िवायुं स्वानं सिैज्पनैः।
तयवामगमभश् हमरः पषूजयो ्ेयं ्वानं गृहमसथितैः॥ २६६॥

ગ્હણની િુમતિ થયે સવયા જનોએ સવસત્ર સનષાન કરવુસં. 
તયષાગીઓએ ભગવષાનની પૂજા કરવી અને ગૃહસથોએ દષાન 
કરવુસં. (266)

ज्िनो िरणसयवाऽमप म्धयः सषूतिवा्यः।
सतसङ्ररीमतिवामश्तय पवालयवाः श्वाद्वा्यसतथिवा॥ २६७॥

જનિ-િરણની સૂતક તથષા શ્ષાદ વગેરે મવમિઓ સતસસંગની 
રીતને અનુસરી પષાળવી. (267)
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प्वायमश्त्तिनुष्ेयं जवाते त्योगय्त्पने।
परिवातिप्सवा्वाथिुं शुद्ेन भवा्तसत्वा॥ २६८॥

કોઈ અયોગય આચરણ થઈ જાય તયષારે ભગવષાનને રષાજી કરવષા 
શુદ ભષાવે પ્રષાયમશ્ચત્ત કરવુસં. (268)

आपतिवारे तु सतये् ह्वाप्ो धि्पिवाचरेत्।
अलपवापमत्तं िहवापमत्तं ित्वा धिुं न संतयजेत्॥ २६९॥

આપતકષાળિષાસં જ આપદિયા આચરવો. અલપ આપમત્તને િોટી 
આપમત્ત િષાની લઈ િિયાનો તયષાગ ન કરવો. (269)

आपत्तौ िष्ट्वायवां तु रक्वा स्सय परसय च।
यथिै् सयवात् तथिवा िवायुं रक्तवा भग्द्बरम्॥ २७०॥

કષ્ટ આપે તેવી આપમત્ત આવી પિે તયષારે ભગવષાનનુસં બળ રષાખી 
જે રીતે પોતષાની તથષા અનયની રક્ષા થષાય તેિ કરવુસં. (270)

आपत्तौ प्वाणनवामश्यवां प्वाप्तवायवां तु म््ेमिनवा।
गु्वा्प्ेशवाऽनुसवारेण प्वाणवान् रक्ेत् सुखं ्सेत्॥ २७१॥

મવવેકી િનુષયે પ્રષાણનો નષાશ થષાય તેવી આપમત્ત આવી પિે 
તયષારે ગુરુનષા આદેશોને અનુસરીને પ્રષાણની રક્ષા કરવી અને સુખે 
રહેવુસં. (271)

सतसङ्ररीमतिवामश्तय गु्वा्प्ेशवाऽनुसवारतः।
पमरशुद्ेन भवा्ेन स््वः सतसमङ्मभज्पनैः॥ २७२॥
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्ेशं िवारि्सथिवां च स्शमक्िनुसृतय च।
आचवारो वय्हवारश् प्वायमश्त्तं म्धरीयतवाम्॥ २७३॥

સવદે સતસસંગી જનોએ સતસસંગની રીત પ્રિષાણે, ગુરુનષા આદેશ 
અનસુષાર, પરરશદુ ભષાવથી દશે, કષાળ, અવસથષા તથષા પોતષાની શમતિ 
પ્રિષાણે આચષાર, વયવહષાર અને પ્રષાયમશ્ચત કરવષાસં. (272-273)

जरी्नम् उन्मतं यवामत धि्पमनयिपवारनवात्।
अ्यश्वाऽमप स्वाचवारपवारने प्ेमरतो भ्ेत्॥ २७४॥

િિયા-મનયિ પષાળવષાથી જીવન ઉનનત થષાય છે અને અનયને પણ 
સદષાચષાર પષાળવષાની પ્રેરણષા િળે છે. (274)

भषूतप्ेतमपशवाचवा्ेभ्पयं ि्वामप नवाऽऽपनुयवात्।
ईदृकशङ्कवाः पमरतयजय हमरभक्ः सुखं ्सेत्॥ २७५॥

ભગવષાનનષા ભતિે ક્ષારેય ભૂત, પ્રેત, મપશષાચ આરદની બીક ન 
રષાખવી. આવી આશસંકષાઓનો તયષાગ કરીને સુખે રહેવુસં. (275)

शुभवाऽशुभप्सङे्षु िमहिसमहतं जनः।
पम्त्रवां सहजवान््-नवािवा्मरं प्ेत् तथिवा॥ २७६॥

શુભ તથષા અશુભ પ્રસસંગોને મવષે િમહિષાએ સમહત પમવત્ર 
સહજાનસંદ નષાિષાવલીનો પષાઠ કરવો. (276)

िवारो ्वा िि्प ्वा िवायवा प्भ्ेन्ै् िमह्पमचत्।
अमनष्टिरणे नषूनं सतसङ्वाऽऽश्यशवामरनवाम्॥ २७७॥
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જેઓને સતસસંગનો આશ્ય થયો છે તેિનુસં કષાળ, કિયા કે િષાયષા 
ક્ષારેય અમનષ્ટ કરવષા સિથયા થતષાસં જ નથી. (277)

अयोगयम्षयवाशै््म् अयोगयवयसनवामन च।
आशङ्कवाः संपमरतयवाजयवाः सतसङ्िवामश्तैः स्वा॥ २७८॥

સતસસંગીઓએ અયોગય મવષયો, વયસનો તથષા વહેિનો સદષાય તયષાગ 
કરવો. (278)

नै् ि्येत ितृ्पत्ं िवारििवा्पम्िसय तु।
ि्येत स््पितवा्परम् अक्रपुरुषोत्तिम्॥ २७९॥

કષાળ, કિયા આરદનુસં કતષાયાપણુસં ન િષાનવુસં. અક્રપુરુષોત્તિ 
િહષારષાજને સવયાકતષાયા િષાનવષા. (279)

म्पमत्तषु धरेद्ैयुं प्वाथि्पनं यतनिवाचरेत्।
भजेत दृढम्श्ववासम् अक्रपुरुषोत्तिे॥ २८०॥

મવપમત્ત આવે તયષારે િીરજ રષાખવી, પ્રષાથયાનષા કરવી, પ્રયતન 
કરવો અને અક્રપુરુષોત્તિ િહષારષાજને મવષે દૃઢ મવશ્વષાસ 
રષાખવો. (280)

तयवागवाऽऽश्िेच्ुनवा ्रीक्वा ग्वाह्वा ब्रह्मवाऽक्रवाद् गुरोः।
ब्रह्मचयुं स्वा स््वः पवालयं तयवामगमभरष्टधवा॥ २८१॥

તયષાગષાશ્િ ગ્હણ કરવષાની ઇચછષા હોય તેિણે અક્રબ્રહ્મસવરૂપ 
ગુરુ પષાસે દીક્ષા ગ્હણ કરવી. સવદે તયષાગીઓએ સદષા અષ્ટપ્રકષારે 
બ્રહ્મચયયા પષાળવુસં. (281)



સતસસંગદીક્ષા 63

धनं तु तयवामगमभसतयवाजयं रक्यं स्रीयतयवा न च।
सपृशयं नै्वाऽमप म्त्तं च तयवामगमभसतु ि्वाचन॥ २८२॥

તયષાગીઓએ િનનો તયષાગ કરવો અને પોતષાનુસં કરીને રષાખવુસં 
નહીં. િનનો સપશયા પણ ન જ કરવો. (282)

तयवामगमभः प्रीमत्ृदरयथि्पम् अक्रपुरुषोत्तिे।
मनषिवाित्ं स्वा धवायुं मनरमोभत्ं स्ै् च॥ २८३॥
मनःस्वा्त्ं स्वा धवायुं मनःस्ेहत्ं तथिै् च।
मनिवा्पनत्ं स्वा धवाय्पम् अ्ये च तयवामगनो गुणवाः॥ २८४॥

તયષાગીઓએ અક્રપુરુષોત્તિ િહષારષાજને મવષે પ્રીમત 
વિષારવષા સષારુ સદષા મનષકષાિપણુસં, મનલયોભપણુસં, મનઃસવષાદપણુસં, 
મનઃસનેહપણુસં, મનિષાયાનપણુસં તથષા તયષાગીનષા અનય ગુણો િષારણ 
કરવષા. (283-284)

स्वाऽऽतिब्रह्मैितवां प्वापय स्वामिनवारवायणो हमरः।
स््प्वा भजनरीयो मह तयवामगमभम््पवयभवा्तः॥ २८५॥

તયષાગીઓએ પોતષાનષા આતિષાની બ્રહ્મ સસંગષાથે એકતષા 
પ્રષાપત કરીને રદવયભષાવે સદષાય સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનને 
ભજવષા. (285)

तयवागो न िे्रं तयवागसतयवागो भमक्ियसत्यम्।
पमरतयवागो ह्यं प्वाप्तुम् अक्रपुरुषोत्तिम्॥ २८६॥
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તયષાગ એ કેવળ તયષાગ જ નથી પરસંતુ આ તયષાગ તો ભમતિિય 
છે. આ તયષાગ અક્રપુરુષોત્તિ િહષારષાજને પષાિવષા િષાટે 
છે. (286)

आज्ोपवासनमसद्वा्तवाः स््पजरी्महतवा्हवाः।
्ुःखम्नवाशिवा एते परिसुख्वायिवाः॥ २८७॥

આજ્ષા-ઉપષાસનષા સસંબસંિી આ મસદષાસંતો સવયાજીવમહતષાવહ છે, 
દુઃખમવનષાશક છે અને પરિસુખદષાયક છે. (287)

एतच्वास्तवानुसवारेण यः प्रीतयवा श्द्यवा जनः।
आज्ोपवासनयो्वा्परयुं प्िुयवा्पत् स्सय जरी्ने॥ २८८॥
हरेः प्सन्तवां प्वापय ततिृपवाभवाजनो भ्ेत्।
जरी्न्े् मसथिमतं ब्रवाह्मीं शवास्तोक्वािवापनुयवात् स च॥ २८९॥
धि्विवाम्तिसंमसमद्म् आपनुते म्वयिक्रम्।
शवाश्वतं भग्द्वाि िुमक्िवातयम्तिीं सुखम्॥ २९०॥

આ શષાસત્રને અનુસરીને જે જન શ્દષા અને પ્રીમતથી પોતષાનષા 
જીવનિષાસં આજ્ષા-ઉપષાસનષાની દૃઢતષા કરે, તે ભગવષાનનો રષાજીપો 
પ્રષાપત કરી તેિની કકૃપષાનુસં પષાત્ર થષાય છે. શષાસત્રોિષાસં કહેલ બ્રષાહ્મી 
તસથમતને તે જીવતષાસં છતષાસં જ પ્રષાપત કરે છે. એકષાસંમતક િિયા મસદ 
કરે છે. ભગવષાનનષા શષાશ્વત, રદવય એવષા અક્રિષાિને પષાિે છે, 
આતયસંમતક િુમતિ િેળવે છે અને સુખ પ્રષાપત કરે છે. (288-290)

अक्रब्रह्मसवाधमयुं संप्वापय ्वासभवा्तः।
पुरुषोत्तिभमक्मह्प िुमक्रवातयम्तिी ितवा॥ २९१॥
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અક્રબ્રહ્મનુસં સષાિમયયા પ્રષાપત કરી પુરુષોત્તિની દષાસભષાવે ભમતિ 
કરવી એ િુમતિ િષાનવષાિષાસં આવી છે. (291)

संमक्पयवाऽत्र िृतं ह्े्म् आज्ोपवासन्ण्पनम्।
तमविसतरं म्जवानरीयवात् सवांप््वामयिशवास्ततः॥ २९२॥

આ રીતે સસંક્ેપે કરીને અહીં આજ્ષા તથષા ઉપષાસનષાનુસં વણયાન કયુયં. 
તેનો મવસતષાર સસંપ્રદષાયનષાસં શષાસત્રો થકી જાણવો. (292)

एततसतसङ््रीके्मत शवास्तसय प्मत्वासरम्।
िवाय्पः सतसमङ्मभः पवा् एिवाग्चेतसवा जनैः॥ २९३॥
प्ने चवाऽसिथि्वसतु श्वयं तत् प्रीमतपषू््पिम्।
आचमरतुं च ित्पवयः प्यतनः श्द्यवा तथिवा॥ २९४॥

સતસસંગી જનોએ પ્રમતરદન આ ‘સતસસંગદીક્ષા’ શષાસત્રનો એકષાગ્ 
મચત્તે પષાઠ કરવો. પષાઠ કરવષા અસિથયા હોય તેિણે પ્રીમતપૂવયાક 
તેનુસં શ્વણ કરવુસં. અને શ્દષાથી તે રીતે આચરવષા પ્રયતન 
કરવો. (293-294)

परिवातिवा परं ब्रह्म स्वामिनवारवायणो हमरः।
मसद्वा्तं सथिवापयवािवास ह्क्रपुरुषोत्तिम्॥ २९५॥
गुर्श् गुणवातरीतवाश्क्ुसतसय प््त्पनम्।
म्रमचतमि्ं शवास्तं तमतसद्वा्तवाऽनुसवारतः॥ २९६॥

પરિષાતિષા પરબ્રહ્મ સવષામિનષારષાયણ ભગવષાને અક્રપુરુષોત્તિ 
મસદષાસંતની સથષાપનષા કરી અન ેગણુષાતીત ગરુુઓએ તેનુસં પ્રવતયાન કયુયં. 
તે મસદષાસંત અનુસષાર આ શષાસત્ર રચયુસં છે. (295-296)
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िृपयै्वाऽ्तरीणमोऽत्र िुिुक्ुिोक्हेतुनवा।
परब्रह्म ्यवारुमह्प स्वामिनवारवायणो भुम्॥ २९७॥
सिरवाऽऽमश्तभक्वानवां योगक्ेिौ तथिवाऽ्हत्।
वयधवात् स मविम्धं श्ेय आिुमषििं तथिैमहिम्॥ २९८॥

પરબ્રહ્મ દયષાળુ સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન કકૃપષાએ કરીને જ 
િુિુક્ુઓનષા િોક્ િષાટે આ લોકિષાસં અવતયષાયા. સકળ આમશ્ત 
ભતિોનષાસં યોગક્ેિનુસં વહન કયુયં અને આ લોક તથષા પરલોક એિ 
બસંને પ્રકષારનુસં એિણે કલયષાણ કયુયં. (297-298)

स््पत्रै्वाऽमभ्ष्प्तु स्वा म्वयवाः िृपवाऽऽमशषः।
प रि वा तिपरब्रह्म-स् वा मिन वा र वायणप्भ ो ः॥  २९९॥

સવયાત્ર પરિષાતિષા પરબ્રહ્મ સવષામિનષારષાયણ ભગવષાનનષા રદવય 
કકૃપષામશષ સદષા વરસે. (299)

स्वेषवंा स््प्ुःखवामन तवापत्रयिुपद्र्वाः।
क्ेशवासतथिवा म्नशयेयुरज्वानं संशयवा भयम्॥ ३००॥

સવદેનષાસં સવયા દુઃખો, ત્રણ તષાપ, ઉપદ્વો, ક્ેશો, અજ્ષાન, સસંશયો 
તથષા ભય મવનષાશ પષાિે. (300)

भग्तिृपयवा स्वे स्वासथयं मनरवाियं सुखम्।
प्वापनु््तु परवां शवाम्तं िलयवाणं परिं तथिवा॥ ३०१॥

ભગવષાનની કકૃપષાથી સવદે મનરષાિય સવષાસથય, સુખ, પરિ શષાસંમત 
તથષા પરિ કલયષાણ પષાિો. (301)
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न िमश्त् िसयमचत् िुयवा्पद् द्रोहं विेषं तथिवा जनः।
से््तवािवा्रं स्वे स््प्ै् परसपरम्॥ ३०२॥

કોઈ િનુષય કોઈનો દ્ોહ તથષા દ્ેષ ન કરે. સવદે સદષાય 
પરસપર આદર સેવે. (302)

स्वेषवां जवायतवां प्रीमतदृ्पढवा मनष्वा च मनश्यः।
म्श्ववासो ्ध्पतवंा मनतयम् अक्रपुरुषोत्तिे॥ ३०३॥

અક્રપુરુષોત્તિને મવષે સવયાને દૃઢ પ્રીમત, મનષ્ઠષા, મનશ્ચય થષાય 
અને મવશ્વષાસ સદષાય વૃમદ પષાિે. (303)

भ््तु बमरनः स्वे भक्वाश् धि्पपवारने।
आपनुयुः सहजवान््-परवातिनः प्सन्तवाम्॥ ३०४॥

સવદે ભતિો િિયા પષાળવષાિષાસં બમળયષા થષાય અને સહજાનસંદ 
પરિષાતિષાની પ્રસનનતષા પ્રષાપત કરે. (304)

प्शवा्तैजवा्पयतवां युक्ो िनुषयैध्पि्पशवामरमभः।
संसवारः सवाधनवाशरीरैररयवातििवाग्पसंमसथितैः॥ ३०५॥

સસંસષાર પ્રશષાસંત, િિયાવષાન, સષાિનષાશીલ તથષા અધયષાતિિષાગદે 
ચષાલનષારષા િનુષયોથી યુતિ થષાય. (305)

ऐकयं मिथिः सुहृद्वा्ो िैत्ररी िवारुणयिे् च।
सहनशरीरतवा से्हः स््पजनेषु ्ध्पतवाम्॥ ३०६॥

સવયા િનુષયોિષાસં પરસપર એકતષા, સુહૃદભષાવ, િૈત્રી, કરુણષા, 
સહનશીલતષા તથષા સનેહ વૃમદ પષાિે. (306)
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सतसङ्े म्वयसमब्धवाद् ब्रह्मणः परब्रह्मणः।
स्वेषवां जवायतवां ्वारयुं मन्मोषम्वयभवा्योः॥ ३०७॥

બ્રહ્મ તથષા પરબ્રહ્મનષા રદવય સસંબસંિે કરીને સતસસંગને મવષે સવયાને 
મનદયોષભષાવ તથષા રદવયભષાવની દૃઢતષા થષાય. (307)

अक्ररूपतवां स्वे संप्वापय स्वातिमन जनवाः।
प्वापनुयुः सहजवान््े भमक्ं मह पुरुषोत्तिे॥ ३०८॥

સવયા જનો પોતષાનષા આતિષાને મવષે અક્રરૂપતષા પ્રષાપત કરી 
પુરુષોત્તિ સહજાનસંદની ભમતિ પ્રષાપત કરે. (308)

िवाघसय शुक्पचिमयवाम् आरबधिसय रेखनम्।
पम्ते्र म्क्िवाब्े मह रसमष्पखमविसंमिते॥ ३०९॥
चैत्रशुक्न्मयवां च स्वामिनवारवायणप्भोः।
तच्च संपषूण्पतवां प्वापं्त म्वयज्ििहोतस्े॥ ३१०॥

મવક્રિ સસંવત્ ૨૦૭૬નષા િષાઘ શુક્ પસંચિીએ આ શષાસત્ર 
લખવષાનો આરસંભ કયયો અને ચૈત્ર સુદ નવિીએ સવષામિનષારષાયણ 
ભગવષાનનષા રદવય જનિિહોતસવે તે સસંપૂણયા થયુસં. (309-310)

उपवासयसहजवान््-हरये परब्रह्मणे।
िषूरवाऽक्रगुणवातरीतवान््वाय स्वामिने तथिवा॥ ३११॥
भ ग त ज री ि ह वा र वा ज - स वा क् वा म वि ज् वा न िषू त ्प ये ।
यज्पुरुष्वासवाय सतयमसद्वा्तरमक्णे॥ ३१२॥
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्वातसलयवाऽऽद्रवा्पऽऽतिने मनतयम् आन््ब्रह्मयोमगने।
म्श्व््द्म्नम्रवाय गुर्े प्िुखवाय च॥ ३१३॥
अञ्जमरः शवास्तरूपोऽयं सवान््ं भमक्भवा्तः।
अपय्पते प्िुखस्वामि-ज्िशतवामब्प््पमण॥ ३१४॥

ઉપષાસય પરબ્રહ્મ સહજાનસંદ શ્ીહરર તથષા િૂળ અક્ર 
ગુણષાતીતષાનસંદ સવષાિી, સષાક્ષાદ્ જ્ષાનિૂમતયા સિષા ભગતજી િહષારષાજ, 
સતય મસદષાસંતનષા રક્ક એવષા યજ્પુરુષદષાસજી (શષાસત્રીજી િહષારષાજ), 
સદષાય વષાતસલયભીનષા અન ેઆનસંદિય બ્રહ્મ એવષા યોગીજી િહષારષાજ 
તથષા મવશ્વવસંદ્ અને મવનમ્ર એવષા ગુરુ પ્રિુખસવષાિી િહષારષાજને આ 
શષાસત્રરૂપી અસંજમલ પ્રિુખસવષાિી િહષારષાજનષા જનિ શતષાબદી પવદે 
સષાનસંદ ભમતિભષાવે અપયાણ કરવષાિષાસં આવે છે. (311-314)

तनोतु सिरे म्श्वे परिवान््िङ्रम्।
स्वामिनवारवायणः सवाक्वाद् अक्रपुरुषोत्तिः॥ ३१५॥

સવષામિનષારષાયણ ભગવષાન એટલે કે સષાક્ષાત્ અક્રપુરુષોત્તિ 
િહષારષાજ સકળ મવશ્વિષાસં પરિ આનસંદ-િસંગળને મવસતષારે. (315)

इमत परब्रह्मस्वामिनवारवायण प्बोमधतवाऽऽज्ोपवासन मसद्वा्तमनरूपिं 
प्िटब्रह्मस्रूपश्रीिह्तस्वामि िहवारवाजैः स्हसतवाऽक्रैगु्पज्परभवाषयवा 
मरमखतं िहवािहोपवारयवायेन सवाधुभद्रेश्वासेन च संसिृतश्ोिेषु 

मनबद्ं सतसङ््रीक्ेमत शवास्तं समपषूण्पम्।



Úþ›VäwÕ åëVhëí° ÜèëßëÉ

Úþ›VäwÕ ÕþÜðÂVäëÜí ÜèëßëÉ

Úþ›VäwÕ ÕþëÃ° Û@Ö

Úþ›VäwÕ ÝùÃí° ÜèëßëÉ



ÕþÃË Úþ›VäwÕ 

ÜèoÖ VäëÜí ÜèëßëÉ

Ò±ëiëë Þõ µÕëçÞë

±õ Úõ Õë_Âù Èõ, ÖõÞõ ÜñÀäí É ÞèÙ,

Öù çèõÉõ É ±ZëßÔëÜÜë_ Éäëåõ

±õÜë_ Àë_´ ç_åÝ Þ×í.Ó

— ±ZëßÚþ› lí ÃðHëëÖíÖëÞ_Ø VäëÜí




