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ુ દ વ ૃત્તિઓ : એક અધ્યયન
યોગમ ાં દુુઃખદ અને સખ
પ્ર સ્ત ત્તિક :
મગ એટરે ભનુષ્મ સ્લમં તાન વાચ રયચમ કેલે એ ભાટે પ્રાચીન વભમભાં આણા દે ળના
ભનીીઓએ સ્લાનુબલથી નનજાલેરી ળાસ્ત્રીમ યુક્તત. એ યુક્તતથી ભાણવ તાને ઓખે અને સ્લરૂભાં યશે એ

મુક્તત. ભાણવન વાચ રયચમ પતત એના જાગ્રત અલસ્થાના અનુબલને કાયણે જ ન થઈ ળકે. એ ભાટે એણે એના
દૈ નરં દન જીલનભાં અનુબલાતી જાગ્રત, સ્લપ્ન અને ગાઢ નનદ્રા એ ત્રણે અલસ્થાઓના ફધા અનુબલનુ ં તટસ્થ,

લૈજ્ઞાનનક કે ળાસ્ત્રીમ મ ૂલમાંકન કયવુ ં જરૂયી છે . લી ભાણવ પ્રકૃનતન એક બાગ છે તે એની ઉત્ક્ાંનતનું વોથી નલકનવત

એકભ છે . તેથી વભગ્ર પ્રકૃનતનાં ફધાં રયફનુ ં રયગણન તેભજ એભના ફંધાયણ અને કામોનુ ં ગશન, ળાસ્ત્રીમ

અધ્મમન ણ ભાણવના અધ્મમનના બાગરૂે આઆ થઈ જામ છે . આ વંકલરત કાભ અનતપ્રાચીન વભમભાં

નલકવેરી વાંખ્મ-મગ-દળશનના નાભે ઓખાતી વલાાં ગપ ૂણશ નલચાયપ્રણારીના પ્રણેતાઓએ કયુાં શત.ુ ં તેભાં તંજલરનાં
મગસ ૂત્રનું ભશત્કત્કલ બાયતીમ યં યાભાં યુગથી છે . આ મગસ ૂત્ર ય ભશનિ વ્માવનલયલચત વાંખ્મપ્રલચન બાષ્મ
અને લાચસ્નતનભશ્ર દ્વાયા નલયલચત તત્કત્કલલૈળાયદી આ ફે બાષ્મ વંસ્કૃત યં યાભાં અગત્કમનુ ં સ્થાન ધયાલે છે . આ
મગસ ૂત્ર અને ફન્ને બાષ્મભાં ચલચિત દુુઃખદ અને સુખદ વ ૃનતઓની ચચાશ અશીં કયલાભાં આલી છે .
वत
ृ यः ऩच्चतय्यः क्लऱष्टाऽक्लऱष्टाः ।
દુુઃખદ અને સુખદ વ ૃનિઓ ાંચ પ્રકાયની છે . મગના અભ્માવભાં ઉમગી એલી એભની અલાંતય નલળેતા
ફતાલે છે કે વ ૃનિઓ દુુઃખદ અને સુખદ છે . સુખન આળય રઈ દુુઃખન નનયધ કયલ અને સુખન ણ લૈયાગ્મથી
ુ
નનયધ કયલ જઈએ. ભનુષ્મના પ્રભાણ લગેયેથી લસ્તઓ
વાયી કે ખયાફ છે . એન નનણશમ કયી, એભાં યાગ કે દ્વે
કયે છે . તદનુવાય કભશ કયી કભશવચ
ં મ કયે છે . આભ ધભશ અને અધભશના વંચમ અને પ્રવલ ભાટે ભ ૂનભરૂ ફનનાયી
વ ૃનતઓ દુુઃખકાયક છે . યજશ,ૌ તભસ ૌ નલનાના ળાન્તણે લશેતા બ ૃદ્ધિવત્કત્કલભાં પ્રજ્ઞાન પ્રકાળ થામ એને સુખદ વ ૃનિઓ

કશે છે , આ વ ૃનિઓ ાંચ છે . प्रमाणववऩयययववकल्ऩननद्रास्मत
ृ यः । (૧) પ્રભાણ (૨) નલમશમ (૩) નલકલ (૪) નનદ્રા
અને (૫) સ્મ ૃનત .
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(૧) પ્રભાણ :
प्रत्यक्षानम
ु ानागमाः प्रमाणानन ।
પ્રત્કમક્ષ, અનુભાન અને આગભ એ પ્રભાણ છે . મગસ ૂત્રના બાષ્મકાય પ્રભાણ વ ૃનિને ફધાથી જુદી ાડે છે .
એનું વાભાન્મ રક્ષણ આતાં કશે છે , કે ‘અગાઉ ન જણેરી લસ્તુન ુ ં વાચુ ં જ્ઞાન પ્રભાણ છે . એ પુરૂના વ્મલશાયનુ ં
કાયણ ફને છે . તેભાં પ્રત્કમક્ષએ ફધાં પ્રભાણનુ ં મ ૂ છે . લચિભાં યશેરી વ ૃનિઓનુ ં પ પુરૂભાં કેલી યીતે આલે છે . આ
ળંકાના નનલાયણ ભાટે બાષ્મકાય જણાલે છે કે પુરૂથી જુદી ન ાડી ળકામ તેલી પ્રત્કમક્ષ બુદ્ધિવ ૃનિથી તેન ફધ થામ
છે . અનુભાન એટરે ફે લસ્તુ વાથે યશેતી શલાનાં લચહ્ન લગેયે જઈને પુરૂ કામશભાં પ્રવ ૃત થામ છે . અનુભાનના જ્ઞાન
ય આગભ આધારયત છે . ભાટે આગભ શેરાં અનુભાનનુ ં નનરૂણ છે . આગભન વંફધ
ં તત્કત્કલનુ ં જ્ઞાન, કરુણા અને
ઈન્દ્ન્દ્રમની દયરશતતા વાથે છે . વાભાન્મ યીતે પુરૂે સ્લમં જઈરા કે અનુભાન કયે રા પ્રદાથશના તાના જ્ઞાનને
અન્મભાં વં્ાન્ત કયલા ળબ્દથી તે જ્માયે ઉદે ળ કયે છે ત્કમાયે તે પ્રદાથશ નલળે વાંબનાયની વ ૃનિને આગભ કે
ળબ્દપ્રભાણ કશે છે .
(૨) નલમશમ
ववऩयययो ममथ्याज्ञानमतद्रऩ
ू प्रनतष्ठम ् ।
નલમશમ એટરે ખટું જ્ઞાન, જે લસ્તુના તાના સ્લરૂભાં પ્રનતન્દ્ષ્િત નથી. નલમશમ રક્ષ્મન નનદે ળ કયે છે .
ખટું જ્ઞાન રક્ષ્મને નનદે ળે છે . તાના રૂભાં પ્રનતન્દ્ષ્િત ન શમ, ણ અન્મના રૂભાં પ્રનતન્દ્ષ્િત શમ છે . છતાં તેન ુ
જ્ઞાન બાવે છે . દાખરા તયીકે ‘અશ્રાિબજી’ ન દે ખીત અથશ થામ છે કે નત ૃઓને અશણ ન કયે લ ું ખાનાય બ્રાહ્મણ.
ણ તેન ખય અથશ થામ ‘નત ૃઓને અશણ કયે લ ું ન ખાનાય’ આભાં વંચમન ણ વભાલેળ થામ છે . પયક એટર છે
કે અશીં જ્ઞાનની અપ્રનતષ્િા જ્ઞાન ય જ આરૂઢ છે .
(૩) નલકલ
शब्दज्ञानानऩ
ु ाती वस्तश
ु न्
ू यो ववकल्ऩः ।
ળબ્દજ્ઞાન છી લસ્તુનલના થતી લચતવ ૃનિ નલકલ છે . આ વ ૃનિ પ્રભાણ કે નભથ્માજ્ઞાનની કક્ષાએ શોંચતી
નથી. કઈણ લસ્ત ુના અબાલભાં ળબ્દજ્ઞાનના ભાશાત્ક્મને કાયણે વ્મલશાય ચારત દે ખામ છે . મગભાં વ ૃનિ તયીકે
ુ ાં ખયે ખય બેદ કે અબેદ ન
નલકલ ક્યાયે ક અબેદભાં બેદનુ ં અને ક્યાયે ક બેદભાં અબેદનુ ં આયણ કયે છે . તેથી લસ્તભ
શલાથી એનાથી થત એ ફેન આબાવ નલકલ છે . જે પ્રભાણ કે નલમશમ નથી છતાં વ્મલશાયભાં એનાથી કઈ
મુશ્કેરી થતી નથી.
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(૪) નનદ્રા
अभावप्रत्ययाऱम्बना वक्ृ त्तननद्रा ।
અબાલ જ્ઞાનને અલરંફતી વ ૃનત નનદ્રા છે . જાગ્મા છી એન નલચાય કયલાભાં આલત શલાથી એ નલળે
પ્રકાયનું પ્રત્કમક્ષ જ્ઞાન છે . ‘હુ ં સુખપ ૂલશક સ ૂત શત. ભારું પ્રવન્ન ભન બુદ્ધિને ઉજાે છે .’ ‘હુ ં દુુઃખ પ ૂલશક સ ૂત શત. ભારું
ભન અક્સ્થય ફનીને બભે છે . અને કાંઈ કયલાની ઈચ્છા થતી નથી.’ નનદ્રા દય્માન આલાં અનુબલ થતાં ન શમ ત
જાગ્મા છી એભન નલચાય થામ નશીં. અને એભના આશ્રમે એભને નલમ ફનાલનાયી સ્મનૃ તઓ ણ ેદા થામ
નશીં. તેથી નનદ્રા નલળે પ્રકાયનુ ં જ્ઞાન છે . મગની વભાધી ભાટે ફીજા જ્ઞાનની જેભ એન ણ નનયધ કયલ જઈએ.
(૫) સ્મનૃ ત
अनुभूतववषयासंप्रमोषः स्मनृ तः ।
અનુબલેરા નલમને નષ્ટ ન થલા દે તી વ ૃનિ સ્મ ૃનત છે . અનુભ ૂત નલમ ચયામ નશીં એ સ્મનૃ ત છે . પ્રભાણ
લગેયેથી અનુબલને કાયણે ભનભાં પ્રલેળેરા નલમનુ ં અસ્તેમ, ચયામ ન જવુ ં એ સ્મનૃ ત છે . જે જ્ઞાન ભાત્ર વંસ્કાયથી
ેદા થામ છે . આ વંસ્કાયના કાયણરૂ અનુબલથી બાનવત થત નલમ એન તાન કશેલામ. એનાથી લધાયે
નલમન રયગ્રશ ચયી કશેલામ. સ્મનૃ ત ફે પ્રકાયની છે 1. બાનલત સ્મનૃ ત : જેભાં લચિ અને એન નલમ એકરૂ
ફન્મા શલાથી, પ્રમત્કન નલના સ્મનૃ ત ેદા થામ છે . તેથી તે નભથ્મા શમ છે . 2. અબાનલત સ્મનૃ ત : આભાં લચિ અને
નલમ એકરૂ થમા નલના એને પ્રમત્કનપ ૂલશક માદ કયે છે . તેથી આ વાચી સ્મનૃ ત છે . બાનલત સ્મનૃ ત સ્લપ્નભાં થામ છે .
અને અબાનલત સ્મ ૃનત જાગ્રત અલસ્થાભાં થામ છે . આ ફધી વ ૃનિઓ પ્રભાણ, નલમશમ, નલકલ અને નનદ્રા સ્મ ૃનતના
અનુબલથી પ્રગટ થામ છે .
ઉવંશાય
આ વ ૃનિઓ સુખ, દુુઃખ અને ભશાત્કભક છે . અને આ ફધા તરેળ છે . સુખ વાથે યાગ અને દુુઃખ વાથે દ્વે યશે
છે . ભશ અનલદ્યા છે . ભાટે આ ફધી વ ૃનિઓન નનયધ કયલ આલશ્મક છે . તંજલર આ ફધી વ ૃનિઓના નનયધન
ઉામ જણાલતાં કશે છે કે अभ्यासवैराग्यभ्यां तक्न्नरोधः ।૮ અભ્માવ અને લૈયાગ્મથી એભન નનયધ થામ છે .

ઉત્કવાશપ ૂલશક અને તાની ળક્તત મ ૂજફ પ્રમત્કન કયલ તે અભ્માવ છે . અને જમેરા અને વાંબે રા નલમભાં
ત ૃષ્ણાયરશત ફનીને તાના જ સ્લાભી ફનીને નલમને તાના લળભાં યાખલાની ક્સ્થનતને લૈયાગ્મ કશેલાભાં આલે
છે .
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સાંદર્ભગ્રથ
ાં ો :
(૧) તંજલરનાં મગસ ૂત્ર

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

મ ગભદર્ભક

સાંર્ોધક

ુ ઈ એસ. પ્રજાત્તત
પ્ર . ડૉ. મનર્

મનહરકુ મ ર એ મકિ ણ

શ્રી યુ.ી. આટશ વ, શ્રીભતી એભ.જી. ંચાર વામન્વ

ગાભ – દગાલારડમા

શ્રી લી.એર.ળાશ કૉભવશ કૉરેજ, નરલાઈ

તા. નલજાપુય, જજ. ભશેવણા
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