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‘બ્રહ્મ’ પ્રાપ્તિનો માર્ગ બિાવત  ું -‘બ્રહ્નસતૂ્ર પ્રસ્થાન’  

   ભારિીય સુંસ્કૃતિ અનેક ઋતિઓન ું ઋણ લઇને ઉીભી થયેલી છે. િેમાું પણ મહતિિ વેદ વ્યાસે તવપ લ 
પ્રમાણમાું સાુંસ્કૃતિક-આધ્યાત્મમક  વાऽર્મયન ું સર્જન કરીને િેને ચિરસ્થાતયમવ પ્રદાન કર્ ું છે. િેમના માટે પ્રતસદ્ધ 
પારુંપરરક શ્લોકમાું કહવેાર્ ું છે કે- 

              अचतरु्वदनो ब्रह्मा  द्विबाहुरपरो  हररिः ।       

             अभाललोचनिः शभंभुवगर्ान्बादरायणिः । ।       

     અથાગત ્ િેમને િાર મ ખો નથી છિાું બ્રહ્મા, વધારાનાું બે હાથ નથી છિાું તવષ્ણ , કપાળમાું ત્રીજ  નેત્ર નથી 
છિાું તિવજી છે. આવા છે ભર્વાન બાદરાયણ.  િેમનાું આવા કત ૃગમવ ને જોઈને જ આપણાું પવૂગજોએ િેમને 
અંજચલ આપિાું કહ્ ું છે કે- व्यासोद्वछिष्ट ंजगत्सर्वम ्। અથાગત ્સુંપણૂગ જર્ત ્વ્યાસન ું એંઠ  છે. એટલે કે દ તનયામાું કોઇ 
તવિય એવો નથી કે જેના ઉપર વેદ વ્યાસે કલમ ન િલાવી હોય.િેથી બીજી ભાિામાું રિાયેલાું સારહમયનાું 
તવિયોમાું પણ વેદ વ્યાસે કહલેી વાિને જ પ્રમયક્ષ કે અપ્રમયક્ષ રીિે તનરૂપવામાું આવેલી હોય છે. િેમણે રિેલાું 
મહાભારિ તવિે િો કહવેાર્ ું છે કે- यददहाद्वतत तदन्यत्र यन्नहेाद्वतत न तद ्कुत्रद्वचत ्। અથાગત ્ અંરહયા મહાભારિમાું જે 
તવિયોન ું તનરૂપણ કરવામાું આવ્ર્ ું છે,િે જર્િમાું  અન્યત્ર ( અન્ય ભાિાનાું સારહમયમાું )પણ મળિે, પરુંત  ું  
અંરહયા મહાભારિમાું જે તવિયોન ું તનરૂપણ કરવામાું આવ્ર્ ું નથી ,િે બીજે( અન્ય ભાિાનાું સારહમયમાું )પણ 
મળિે નહીં.  

 વેદ વ્યાસ ખરા િમમવજ્ઞાની છે. બ્રહ્મસતૂ્રનાું 555 સતૂ્રોમાું િેમણે આમમા-અનામમા ( Self  and  non 

Self )ની સ ુંદર િિાગ કરી છે અને તવશ્વની કોઈ પણ દાિગતનક તવિારઘારા બાકી રાખી નથી. િેમણે રિેલા ‘ 
બ્રહ્મસતૂ્ર’ માટે શ્રીકૃષ્ણ ભર્વાનને પણ આદર છે. શ્રીકૃષ્ણ ભર્વાન કહ ેછે કે, હ ું બધ ું ટૂુંકમાું કહ ું છું પણ િે, જો 
િમારે તવસ્િારથી વાુંિવ ું હોય િો –  
              ऋद्विद्वभबवहुधा गीत ंिन्दोद्वभर्वर्द्वर्ध िः  पथृक्  ।  
              ब्रह्मसतू्रपद श्च र् हतेमुद्विर्वर्द्वनद्वश्चत िः ।।   ( ર્ીિા-૧૩/૪)                    
   હતે   પવૂગક સ તનતિિ થયેલાું ‘ બ્રહ્મસતૂ્ર ’ ને વાુંિો.   
આંર્લ કતવ િેક્સતપયરની કૃતિઓમાું tragedy છે. અને િે ગ્રીકોની તનયતિની બેઠક ઉપર ઊભી છે.િેથી 
તનયતિને ઓળુંર્વાની અને તનયતિને ઊભી કરવાની, તનયતિને પકડવાની િાકાિ માણસમાું તનમાગણ થઇ િકે 
એવ ું લખાણ િેક્સતપયર લખી ન િકે. એન ું કારણ િેક્સતપયરને િેવો વારસો જ નથી. એની સામે કૃષ્ણ આવ્યા 
નરહ િો એ શ ું કરે ?એને જો કૃષ્ણન ું િરરત્ર ( character) મળિ િો જેમ વેદવ્યાસ કૃષ્ણદ્વપૈાયન છે, િેમ 
િેક્સતપયર શે્વિદ્વપૈાયન થઇ જાિ. આટલી િેક્સતપયરની િાકાિ છે. પણ એને ચબિારાને કૃષ્ણ મળ્યો નરહ.  
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 માનવી સ્વભાવ દ રતિક્રમ્ય છે ,એમ િેક્સતપયર માને છે. િે કહ ે છે કે, િમે િમારો સ્વભાવ બદલી 
િકિા નથી, િમારા સ્વભાવમાું િમારે િણાઈ જ જવ ું જોઈએ એમ એને લારે્ છે.મન ષ્યજીવન( human life) 
એટલે તનયતિ અને સ્વભાવના હાથન ું રમકડ ું એમ એન ું કહવે  ું છે. એન ું કારણ તનયતિ અને સ્વભાવ પાસે માણસ 
અર્તિક છે એમ સમજીને િેક્સતપયર ઊભો છે. 

વેદવ્યાસે જો કુંઈ લખર્ ું હિે િો, એ લખર્ ું છે કે તનયતિ અને સ્વભાવની સામે િમે રહિંમિથી ઊભા રહી 
િકો છો. િેથી જીવુંિ અને રસમય લખાણ કોઈ ઠેકાણે હિે િો િે   વ્યાસનાું લખાણમાું છે.(1)  

ડૉ.લક્ષ્મેિ વી.જોિી સાહબે કહ ે છે કે-બાદરાયણે પોિાના મિની સાથે ,િેમના સમયમાું 
પ્રિચલિ,પવૂાગિાયોના મિો બ્રહ્મસતૂ્રમાું નોંધ્યાું છે એ િેમની લેખનિૈલીન ું  ઉત્તમ લક્ષણ છે. ખાસ િો પોિાના 
મિથી તવર દ્ધ મિોને,આિાયોના નામતનદેિ સાથે નોંધ્યા છે એ િેમની િૈલીની ઉદાત્તા અને સુંિોધન પ્રવણિા 
સિૂવે છે.(2)ઉદા.तर्ाद्वमनिः फलश्रतुरेरत्यात्रयेिः।(બ્ર.સ.ૂ૩/૪/૪૪) प्रद्वतज्ञाद्वसद्दरे्वलऽगमाश्मरथ्यिः 

।(બ્ર.સ.ૂ૧/૪/૨૦),उत्रद्वमष्यत एर् ंभार्ाददत्यौडुलोद्वमिः ।(બ્ર.સ.ૂ૧/૪/૨૧)अर्द्वतथतरेरद्वत काशकृत्निः ।(બ્ર.સ.ૂ૧/૪/૨૨)भार् ं
ज द्वमद्वनर्वर्कल्पामननात ्।  ( બ્ર.સ.ૂ૪/૪/૧૧) 
 

 મન ષ્ય જીવનનાું ખરા ભાષ્યકાર મહતિિ વેદ વ્યાસ જ છે. મન ષ્ય જીવનને યથાથગ રીિે સમજાવવાન ું 

કાયગ િેમણે ‘ બ્રહ્મસતૂ્ર ’ માું કર્ ું છે. આજે મન ષ્યજન્મ થયા પછી,વ્યક્ક્િ, જીવન પયગન્િ અનેક તવિયો, પદાથો 

ને જાણવા-સમજવામાું જ સુંપણૂગ જીવન તવિાવી દે છે. પરુંત  ું ‘‘ મન ષ્ય જીવન ખરેખર શ ું છે ? એ જ જાણવા-

સમજવાન ું રહી જાય છે.’’‘બ્રહ્મસતૂ્ર’નાુંિાર અધ્યાયોમાું પ્રથમ સમન્વય અધ્યાયનો મ ખય તવિય એ છે કે- સવગજ્ઞ 

ઈશ્વર જ જર્િની ઉમપતત્ત-ક્સ્થતિ અને લયન ું કારણ છે ,અને િે જ આપણા સૌનો આમમા છે.બધાું ઉપતનિદ્ 

વાક્યો આ એક જ અથગમાું સમક્ન્વિ થયેલા છે. બીજા અતવરોધ અધ્યાયમાું- ઉપતનિદોએ કહલેા બ્રહ્મદિગનના 

તવિયમાું સાુંખય વરે્રે સ્મતૃિ િેમજ ન્યાય-વૈિેતિક વરે્રે દ્વારા ઊભા કરવામાું આવિા તવરોધોને દૂર કરવામાું 

આવ્યાું છે. ત્રીજા સાધન અધ્યાયમાું પરા અને અપરા તવદ્યાઓના તવિયમાું સાધનસુંબુંધી તવિાર રજૂ કરવામાું 

આવ્યો છે.અને િોથા ફલ અધ્યાયમાું સાધનો દ્વારા પ્રાતિ થિા ફલ તવિે પરામિગ કરવામાું આવ્યો છે. આમ 

પ્રમયેક અધ્યાયન ું અન્વથગક નામાચભધાન કરવામાું આવ્ર્ ું છે.(2)‘બ્રહ્મસતૂ્ર’નાું આ િાર અધ્યાયો એ –

મન ષ્યજીવનનાું િત  તવિધ પ ર િાથો જેવા છે. આપણાું પુંિભિૂામમક િરીરથી લઈને સમગ્ર બ્રહ્માુંડ – सर्खंद्वल्र्द ं

ब्रह्म ।(છાું.૩/૧૪)‘બ્રહ્મ’માું જ સમક્ન્વિ થયેલ ું છે.આ ‘બ્રહ્મિમમવ’ ને જાણવ ું,સમજવ ું અને અન ભવવ ું એ જ 

મન ષ્યનો પ્રથમ ‘धमव’છે. આજે તવશ્વમાું ‘ઉપાસ્ય િમમવ’નાું બારામાું તવતવધિા છે અને િેથી જ 

જાતિ,જ્ઞાતિ,ભાિા,દેિ,વેિ,ધમગ વરે્રેમાું તવરોધો જોવા મળી રહ્ાું છે,જેના પરરણામે તવશ્વ સામે પડકાર રૂપ 

‘આિુંકવાદ’ ઊભો થયો છે.પરુંત  ું બ્રહ્મસતૂ્રનો બીજો અધ્યાય કહ ે છે કે- અ-તવરોધ. િમામ મન ષ્યો તવશ્વમાું 

વ્યાપેલ એક જ ‘પરમિમમવ’ની અથગના કરે,(अथ्यवत ेप्राथ्यवत ेइद्वत अथविः ।જેની ઈચ્છા કરવામાું આવે િે ‘अथविः’)િો 

તવશ્વમાું  બધે જ અતવરોધ થઈ જાય.બ્રહ્મસતૂ્રનો ત્રીજો અધ્યાય સાધન અધ્યાય છે. મહાકતવ કાચલદાસ પણ કહ ે

છે કે-शरीरमाद्यं खलु धमवसाधनम।्(ક માર.૫/૩૩) િરીરએ ધમગકાયગમાું પ્રથમ સાધન છે.આ િરીરથી ‘પરમિમમવ’ને 
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પામવાની કામના કરવાની છે.સુંસ્કૃિભાિામાું कामिः િબ્દનો અથગ- इछिा-मनोभर्ो कामौ ।(3)આમ સુંસ્કૃિ 

ભાિામાુંकामिः િબ્દ‘ ઈચ્છા માત્ર’ નો વાિક છે.પરુંત   આજે कामिः બોલિાું જ લોકો િેનો અથગ જાતિર્િ કામ 

(Sex)એવો જ અથગ કરે છે,જે યોગ્ય નથી. કોઈ પણ તવિયને મેળવવાની અતિિીવ્ર ઈચ્છા િે કામ.મન ષ્ય જીવનન ું 

અંતિમ લક્ષ્ય એ પરમપ ર િાથગ ‘मोक्ष’છે.અને બ્રહ્મસતૂ્રન ું મ ખય પ્રયોજન પણ પરમ પ ર િાથગ ‘ મોક્ષ’ ને પ્રાતિ 

કરાવવાન ું જ છે. િેથી િેન ું પ્રથમ સતૂ્ર છે-अथातो ब्रह्मद्वजज्ञासा ।(બ્ર.સ.ૂ૧/૧/૧) બ્રહ્માુંડમાું રહલેા તનમય િમમવને જ 

પ્રસ્ત  િ સતૂ્રમાું ‘ब्रह्म’કહલે છે. ભાષ્યકાર ભગવાન આદ્ય શકંરાચાયય કહ ે છે કે–‘ब्रह्म’ शब्दतय 

जात्याद्यथावन्तरमाशऽदकतव्यम् ।‘ब्रह्म’ शब्दतय द्वह व्युत्पाद्यमानतय द्वनत्यशुद्धत्र्ादयोऽथाविः प्रतीयन्ते, 

बृहतेधावतोरथावनुगमात्।(4)અર્ાયત ્ ‘બ્રહ્મ’ શબ્દના બ્રાહ્મણ જાતિ વગેરે બીજા અર્ો ર્ાય એવી શકંા અંહી કરવી 

નહીં. ખરેખર ’બ્રહ્મ’ શબ્દની વ્યતુ્પતિ કરવામા ં આવે િો- बृद्वह र्ृद्धौ । बृह- તનરતિશય વધવુ,ં ઉપરર્ી 
તનત્યત્વ,શદુ્ધત્વ વગેરે અર્ો પ્રિીિ ર્ાય છે. િો વળી जन्माद्यतय यतिः ।(બ્ર.સ.ૂ૧/૧/૨)માું િો જર્િના 

ઉમપતત્ત,ક્સ્થતિ અને લયનાું કારણ િરીકે ‘બ્રહ્મ ’ને  દિાગવવામાું આવ્ર્ ું છે.भदेव्यपदशेाच्च ।(બ્ર.સ.ૂ૧/૧/૧૭)સતૂ્રમાું 

‘બ્રહ્મ’ અને ‘જીવ’વચ્િે ભેદનો તનદેિ તનરૂપાયો છે.િો आकाशततद्वल्लऽगात ्।(બ્ર.સ.ૂ૧/૧/૨૨)સતૂ્રમાું ‘ બ્રહ્મનાું  ચલિંર્ 

( ચિહ્ન) િરીકે આકાિ મહાભિૂને દિાગવવામાું આવ્ર્ ું છે.अत्ता चराचरग्रहणात ्।(બ્ર.સ.ૂ૧/૨/૯) સતૂ્રમાું- જર્ત ્અંિે 

પરમામમામાું જ તવચલન થઈ જાય છે, તવશ્વ એ પરબ્રહ્મ પરમામમાનો એક કોચળયો માત્ર છે,એમ કહવેામાું આવ્ર્ ું 

છે.‘શ્રીમદ્ભર્વદ્ગીિા’ માું ‘તવશ્વરૂપ’ માું રહલેાું મહાકાળ રૂપ ભર્વાન ્પોિાનો પરરિય આપિાું કહ ેછે કે-कालोऽद्वतम 

लोकक्षयकृत्प्रर्दृ्धो  लोकान् समाहतुवद्वमह प्रर्तृ्तिः ।(ર્ીિા-૧૧/૩૨) ભાષ્યકાર ભર્વાન ્આદ્યિુંકરાિાયગ પણ કહ ેછે કે-

सर्वर्देान्तिेु सदृ्वष्टद्वतथद्वतसहंारकारणत्र्ने ब्रह्मणिः प्रद्वसद्धत्र्ात ् ।( િાું.ભા.-૧/૨/૯)अद्वधकं तु भदेद्वनदशेात ् । ( 

બ્ર.સ.ૂ૨/૧/૨૨)અથાગત ્ ‘જીવ’ કરિાું ‘બ્રહ્મ’ અતધક છે .કારણ કે શ્ર  તિઓમાું બુંને વચ્િે ભેદનો તનદેિ થયેલો છે. 

ઉદા. आत्मा र्ा अरे द्रष्टव्यिः श्रोतव्यो,मतंव्यो द्वनददध्याद्वततव्यिः । (ब.ृ२/४/५), सो ऽन्र्ेष्टव्यिः स द्वर्द्वजज्ञाद्वसतव्यिः । ( 

िा.८/७/१)આ પ્રમાણે કિાગ- કમગ વરે્રે પ્રકારના ભેદનો તનદેિ થયેલો હોવાથી જીવ થી બ્રહ્મને  અતધક દિાગવેલ 

છે. लोकर्ल्लीलाक र्ल्यम ्।(બ્ર.સ.ૂ૨/૧/૩૩)- પરમામમા પણૂગકામ છે,આતિકામ છે, િો પછી િેઓ જર્ત ્સર્જનરૂપ 

કાયગ િા માટે કરે?આ પ્રશ્નના સમાધાન માટે સતૂ્રકાર કહ ેછે કે – પરબ્રહ્મ પરમામમાએ ,આ બ્રહ્માુંડ લીલારૂપે જ 

સર્જર્ ું છે .ઉદા. જેમ રાજા કોઈ જ પ્રયોજન વર્ર કેવલ લીલારૂપે ક્રીડાવ્યવહાર કરે છે. િેવ ું જ ‘ બ્રહ્મ ’ન ું 

છે.दशवनाच्च ।(બ્ર.સ.ૂ૩/૧/૨૦)પ્રસ્ત  િ સતૂ્રમાું કહવેાર્ ું છે કે આ બ્રહ્માુંડમાું િાર પ્રકારની જ જીવ સષૃ્ષ્ટઓ આવેલી છે 

(૧) જરાર્ જમાું –મન ષ્ય,પશ ,પ્રાણી વરે્રે (૨) અંડજમાું- પક્ષીઓ (૩) સ્નેદજમાું- જૂ,કીટાણ ુંઓ વરે્રે અને (૪) 

ઉરદ્ભજ્જમાું-  િમામ પ્રકારની વનસ્પતિઓ . આ તસવાય પાુંિમો પ્રકાર જોવા મળિો નથી. સતૂ્રકારની દૃષ્ષ્ટ 

કેટલી સકૂ્ષ્મ અને દીધગ છે િે અંહી જોવા મળે છે.पराद्वभध्यानात्तु द्वतरोद्वहत ंततो ह्यतयबन्धद्वर्पयवयौ। ( બ્ર.સ.ૂ૩/૨/૫)- 

આ સતૂ્રમાું કહવેાર્ ું છે કે- જીવ,પરમામમાનો અંિ હોવા છુંિા િેના જ્ઞાન અને ઐશ્વયગ તિરોભિૂ થઈ ર્યેલાું 

છે,િેથી િેને બુંધ અને તવપયગય થાય છે. િો અંતિમ સતૂ્ર-  अनार्दृ्वत्तिः शब्दादनार्दृ्वत्तिः शब्दात् ( બ્ર.સ.ૂ૪/૪/૨૨)માું  

સતૂ્રકાર ભર્વાન ્બાદરાયણમ તન કહ ેછે કે- દેવયાનથી જનાર જીવામમા ‘બ્રહ્મ’ ને પ્રાતિ કરે છે, અને િે ફરી 
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પાછો આ સુંસારમાું (પથૃ્વી લોકમાું)આવિો નથી.‘अनार्दृ्वत्त’િબ્દની પ નરાવતૃત્ત એ ગ્રુંથની સમાપ્તિ સિૂવે 

છે.પ્રાિીન સુંસ્કૃિ ગ્રુંથોની તવતિષ્ટ પરુંપરાના, અંરહયા દિગન થાય છે. આમ સમગ્ર ‘ બ્રહ્મસતૂ્ર’ માું  જીવ,જર્ત ્

અને જર્દીિન ું રહસ્યામમક રીિે તનરૂપણ કરવામાું આવ્ર્ ું છે.અને િેથી જ આપણી દાિગતનક પરુંપરામાું િેને ‘‘ 

પ્રસ્થાનત્રયી’’ માું સ્થાન મળેલ ું છે. આ આપણો સાુંસ્કૃતિક-આધ્યાત્મમક વારસો છે.વિગમાન મન ષ્ય જીવન સુંદભે 

પણ,આ તવિયની યથાિથ પ્રસ્ત  િિા રહલેી છે.આદ્યિુંકરાિાયગ કહ ે છે કે-  ‘બ્રહ્મ’ને ઓળખયા વર્ર,જ્ઞાન 

વર્ર,અન ભતૂિ લીધા વર્ર-ज्ञानद्वर्हीनिः सर्वमतने मदु्विम ् न भजद्वत  जन्मशतने।( चपवटपञ्जररकाततोत्रम-्१७)(5)સો 

જન્મોમાું પણ મ ક્ક્િ (મોક્ષ) મળવાનો નથી. પ્રમયેક ‘જીવામમા’માટે પરમામમા પ્રાપ્તિનો રસ્િો,‘બ્રહ્મસતૂ્ર-પ્રસ્થાન 

’દ્વારા દેખાડનારા મહતિિ બાદરાયણને િિિઃ પ્રણામ !  પ્રસ્ત  િ િોધ લેખમાું આ તવિયન ું માત્ર આિમન રૂપે જ 

તવહુંર્ાવલોકન કરાવવાનો નમ્ર પ્રયમન કયો છે.  

नमो ब्रह्मण े। 

  પાદટીપ   
(1) ‘ઋતિ સ્મરણ ’-પાુંડ રુંર્િાસ્ત્રી આઠવલેજીનાું પ્રવિનો, પ્રકાિક-શ્રી વલ્લભદાસ જે.ઝવેરી,સદ્વદ્વિાર દિગન,  

તવમલ ર્જયોતિ,મ ુંબઇ-૪૦૦૦૦૪. બારમી આવતૃત્ત-જ લાઇ -૧૯૯૪,પ.ૃ૧૩૮,૧૪૫,૧૪૬. 

(2) ‘ब्रह्मसतू्र-शाकंरभाष्यम्’-चतिुःसतू्री-અન વાદક-ડૉ.લક્ષ્મેિ વી.જોિી,પાશ્વગપ્રકાિન ,અમદાવાદ.પ્રથમ આવતૃત્ત -

૧૯૮૯,પ.ૃ૭,૮.  

(3) ‘ અમરકોશ’ –અનવુાદક- ડૉ. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી –યતુનવતસિટી ગ્રરં્તનમાયણ બોડય, ગજુરાિ રાજ્ય, અમદાવાદ-૬, 

દ્વિિીય આવતૃિ- ૧૯૯૮, પ.ૃ- ૪૩૪ 

(4) ‘ब्रह्मसतू्र-शाकंरभाष्यम्’-चतिुःसतू्री-અન વાદક-ડૉ.લક્ષ્મેિ વી.જોિી,પાશ્વગપ્રકાિન ,અમદાવાદ.પ્રથમ આવતૃત્ત -

૧૯૮૯,પ.ૃ૧૩,૧૫. 

 (5) ‘प्राथवना-प्रीद्वत’-સદ્વદ્વિાર દિગન,તનમગલ તનકેિન,મ ુંબઈ,આવતૃત્ત-૬૧,જૂન-૨૦૧૫,પ.ૃ૧૪૫.  

સુંદભગ ગ્રુંથસચૂિ 

(1)‘ અમરકોશ’ –અનવુાદક- ડૉ. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી –યતુનવતસિટી ગ્રરં્તનમાયણ બોડય, ગજુરાિ રાજ્ય, અમદાવાદ-૬,     

       દ્વિિીય આવતૃિ- ૧૯૯૮, પ.ૃ- ૪૩૪ 

(2)काद्वलदासग्रन्थार्ली-प्रथमो भागिः-सपंादकोऽनरु्ादकिः- म.म. प्रो.रेर्ाप्रसादद्विर्देद, काद्वलदास सतंकृत अकादमी,  
     उज्जद्वयनी- प्रकाशनर्िवम-्२००८.  
(3) ‘प्राथवना-प्रीद्वत’-સદ્વદ્વિાર દિગન,તનમગલ તનકેિન,મ ુંબઈ,આવતૃત્ત-૬૧,જૂન-૨૦૧૫. 

(4)‘ब्रह्मसतू्र-शाकंरभाष्यम्’-चतिुःसतू्री-અન વાદક-ડૉ.લક્ષ્મેિ વી.જોિી,પાશ્વગપ્રકાિન ,અમદાવાદ.પ્રથમ આવતૃત્ત – 
   ૧૯૮૯. 
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(5)‘ब्रह्मसतू्र-शाकंरभाष्यम ्’- ब्रह्मतत्त्र्द्वर्मर्वशनी –द्वहन्दीव्याख्योपतेम् ,व्याख्याकारिः –तर्ामी श्री हनमुानदासजी िट्शास्त्री,  
   चौखम्बा द्वर्द्याभर्न,र्ाराणसी,२२१००१. पनुमुवदद्रत सतंकरण-१९९३.   
(6)‘श्रीमिगर्द्गीता’ –गजुराती-टीकासद्वहत –गीताप्रसे, गोरखपरु. स.ं२०५० पााँचर्ााँ  सतंकरण.    

   

******************************************************************** 

પ્રા.મયારામ કે. પટેલ (સુંસ્કૃિ તવભાર્) 

સરકારી તવનયન કૉલેજ, 

સે.-૧૫,ર્ાુંધીનર્ર. 
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