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PUSHTI PRAVAHA MARYADA BHEDA 

પષુ્ટિપ્રલાશભમાાદાબેદ : 

પષુ્ટિપ્રલાશભમાાદા વલળેેણ પથૃક્ પથૃક્ II 

જીલદેશક્રિમાબેદૈ: પ્રલાશણે પરેન ચ  II 1 II  

લક્ષ્માવભ વલાવદેંશા ન બવલટમવંિ મચ્છુિે :II  

બક્તિભાગાસ્મ કથનાિ પષુ્ટિયસ્િીવિ વનશ્ચમ: II 2  II 

અનલુાદ: 

પષુ્ટિ, પ્રલાશ અને ભમાાદા એ ત્રણે ભાગા જુદાજુદા છે. િેઓના જીલ, દેશ,ક્રિમા, સષૃ્ટિની યંયા, િેભ 
જ પરના બેદ એલા ંાચેં વલળે રૂથી જુદા જુદા કશીળ; જે વાબંલાથી  કોઇ પ્રકાયના વદેંશો થળે 
નક્રશ. ગીિાજીના ફાયભા અધ્મામભા ં„બકવિભાગા છે,‟ એ કશલેાથી જ પષુ્ટિભાગા એિરે બગલાનનો 
અનગુ્રશ ભાગા છે, એવુ ંનક્કી જ થામ છે. (1, 2 ) 

દ્વૌ ભિૂવગાા વલત્યતુિે: પ્રલાશોડવ વ્મલક્સ્થિ: II  

લેદસ્મ વલદ્યભાનત્લાન્ભમાાદાવ વ્મલક્સ્થિા  II 3   II 

અનલુાદ ; 

બગલદગીિાજીના 16ભા અધ્મામના છ્ઠ્ઠા શ્રોકભા ં„દ્વૌ ભિૂવગૌ‟ આ શ્રોકભા ંદૈલી અને આસયુી 
એલી ફેપ્રકાયની સષૃ્ટિ છે- એવુ ંલાક્ય પ્રભાણણિ શોલાથી પ્રલાશભાગા ણ છે, એવુ ંપયુલાય થામ છે. 
લી લેદોના ણ અક્સ્િત્લને રીધે ભમાાદાભાગા ણ વ્મલક્સ્થિ યીિે નક્કી છે.  ( 3) 

  

કવશ્ચદેલ ક્રશ બતિો ક્રશ મો ભદ્ બતિ ઇિીયણાત ્ II 
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વલાત્રોત્કાકથનાત્પષુ્ટિયસ્િીવિ વનશ્ચમ;  II 4  II 

ન વલોડિ: પ્રલાશાદ્ધિ ણબન્નો લેદાચ બેદિ:II  

મદા મસ્મેવિ લચનાન્નાશ ંલેદૈક્રયિીણાત ્  II 5  II 

અનલુાદ : શ્રીભદ  બગલદગીિાના ફાયભા અધ્મામભા ંબતિોના રક્ષણોભા ં„જે ભાયો બતિ છે િે 
ભને અત્મિં વપ્રમ છે,‟ એભ કશરે છે; િેભજ ઠેકાણે ઠેકાણે બતિનો ભક્રશભા ગામો છે, િેથી કોઇ વલયર 
જ જીલ અનન્મ બતિ શોમ છે, એવુ ંનક્કી થામ છે િેભજ પષુ્ટિબક્તિ છે એલો ણ વનશ્ચમ છે જ. 
શ્રીભદ બગલદગીિાભા ં11 અધ્મામના 53ભા શ્રોકભા‟ંહુ‟ં લેદોથી, િથી, દાન લગેયેથી આ પ્રભાણે 
જોઇ નથી ળકાિો,‟ એવુ ંલચન છે, િેથી વલા જીલો વભાન કોક્રિના નથી ભાિે પષુ્ટિભાગા, પ્રલાશભાગા 
અને ભમાાદાભાગા એ ત્રણે જુદા છે, એલો વનશ્ચમ થામ છે.  (4,  5 ) 

ભાગૈકત્લેદવ ચેદંત્મૌ િન ૂબતત્માગભૌ ભિૌ II 

ન િદ્યતુિ ંસતૂ્રિો ક્રશ ણબન્નો યતુત્મા ક્રશ લૈક્રદક :   II 6  II 

અનલુાદ : 

બક્તિભાગા િો એક જ ભાગા છે, છિા ં“અંવિભ(છીના) ફે-ભમાાદા અને પ્રલાશ ભાગો કંઇક  

પ્રભાણભા ંબક્તિ આનાયા છે, ભાિે પષુ્ટિ બક્તિના અંગરૂ છે.”એભ કશવે ુ ંમોગ્મ નથી.કાયણકે 
સતુ્રગ્રથંોથી અને યકુ્તિથી ભમાાદા-લૈક્રદક ભાગા ણબન્ન છે, એલો વનણામ થામ છે.  (6) 

જીલદેશકૃિીના ંચ ણબન્નત્લ ંવનત્મિા શ્રિેુ:II  

મથાિદ્વ્વ્ત્પષુ્ટિભાગો  દ્વમોઅવિ વનેધિ: II 7 II 

પ્રભાણબેદાદ ણબન્નો ક્રશ પષુ્ટિભાગે વનરૂવિ: II 

અનલુાદ : 
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જેલી યીિે શ્રવુિથી જીલ, દેશ અને કૃવિનુ ંણબન્નણુ ંવવિ છે, િેલી યીિે પષુ્ટિભાગાનુ ંવનત્મત્લ ણ 
શ્રવુિવવિ છે; પ્રલાશભાગા અને ભમાાદાભાગા વનેધથી અને પ્રભાણોના બેદથી પષુ્ટિભાગાનુ ંણબન્નરૂે 
અલશ્મ વનરૂણ છે.  (7, 7 ½) 

  

વગાબેદં પ્રલક્ષ્માવભ સ્લરૂાગંક્રકમાયિુમ ્ II 8  II 

ઇચ્છછાભાતે્રણ ભનવા પ્રલાશ ંસટૃિલાન ્શક્રય: II 

લચવા લેદભાગા ક્રશ પષુ્ટિ ંકામેન વનશ્ચમ: II 9  II 

અનલુાદ: 

શલે ત્રણે ભાગોનુ ંસ્લરૂ, અંગ અને ક્રિમા વક્રશિ ઉત્વિના પ્રકાય બેદને સ્ટિરૂે લણાવુ ંુ.ં 
શ્રીશક્રયને ઇચ્છછા થિા ંજ ભનથી લાાશભાગાને, લાણીથી ભમાાદાભાગાને અને વનજ શ્રી અંગથી 
પષુ્ટિભાગાને ઉત્ન્ન કમો, એલો વનશ્ચમ છે.  (8,  9) 

  

મરેૂચ્છછાિ: પર ંરોકે લેદોતિ ંલૈક્રદકેડવ ચ  II 

કામેન ત ુપર ંપટુિૌ ણબને્નચ્છછાિોડવ નૈકધા  II 10  II 

અનલુાદ: 

પ્રલાશભાગાભા ંસષૃ્ટિને ચાલ ુયાખલાની મરૂ ઇચ્છછા શોલાથી રૌક્રકક ફ્ થામ છે; અને ભમાાદાભાગાભા ં
લેદભા ંકશરે પ પ્રાપ્િ થામ છે. આલી ણબન્ન ણબન્ન ઇચ્છછાઓને રીધે સષૃ્ટિ ફાફિે  જુદા જુદા બેદ 
છે.  (10) 

 “િાનશ ંદ્ધદ્વિો” લાક્યાદ્ ણબન્ના જીલા: પ્રલાક્રશણ:    II  

અિ એલેિયૌ ણબન્નો વાિંૌ ભોક્ષપ્રલેળિ:  II 11  II 
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અનલુાદ : 

બગલાદ ગીિાના 16ભા અધ્મામના 19ભા શ્રોકભા ંકહ્યુ ંછે કે „ભાયો દ્વે કયે છે િેને આસયુી મોવનભા ં
ભોકલુ ંુ,ં‟ િેથી પ્રલાશી જીલો જુદા છે. ભાિે ભમાાદા અને પષુ્ટિજીલો ભોક્ષ અને લેળલાા શોલાથી 
અંિલાા અને જુદા છે.  (11) 

  

િસ્ભાજ્જજીલા: પષુ્ટિભાગે ણબન્ના એલ ન વળંમ :II  

બગલદ્રૂવેલાથા િત્સષૃ્ટિનાાન્મથા બલેત ્ II  12  II 

અનલુાદ: 

િેથી પષુ્ટિભાગાભા ંજે જીલો છે િે જુદા જ પ્રકાયના છે. એ વલમભા ંકોઇ ણ વળંમ નથી. િે 
સષૃ્ટિએિરે પષુ્ટિ જીલોની સષૃ્ટિ બગલત્સ્લરૂપ્ની વેલા ભાિે જ યચી છે; ફીજી કોઇ યીિે આ સષૃ્ટિ ન 
વબંલે.  (12) 

  

સ્લરૂેણલિાયેણ ણરગેંન ચ ગણેુન ચ II 

િાયિમ્મ ંન સ્લરૂે દેશ ેિત્ક્ત્િમાસ ુલા   II 13  II 

િથાવ માલિા કામા િાલિસ્મ કયોવિ ક્રશ  II 

અનલુાદ: 

બગલાનના સ્લરૂથી, અલિાયથી, ચિ લગેયે ણચહ્નથી, ઐશ્વમાાક્રદ ગણુથી, જીલોના સ્લરૂભા,ં દેશભા,ં 
ક્રિમાઓભા,ં ન્યનૂાવધકિા નથી; િો ણ બગલાનને જેિરા ભાાણભા ંવેલા કયાલલી શોમ છે, િેિરા 
પ્રભાણભા ંજીલભા ંન્યનૂાવધકિા યાખે છે.  (13, 13 ½) 

િે ક્રશ દ્ધદ્વધા શિુવભશ્રબેદાક્ન્ભશ્રાત્ક્િધા પનુ:II  
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પ્રલાશાક્રદવલબેદેન બગલત્કામાવવિમે  II 

પટુિમા વલવભશ્રા: વલાજ્ઞા:લાાશણે ક્રિમાયિા: II15 II 

ભમાાદમા ગણુજ્ઞાસ્િે શિુા: પે્રમ્ણાવિદુરાબા: II  

અનલુાદ: 

પષુ્ટિભાગીમ જીલો શિુ પષુ્ટિ અને વભશ્ર પષુ્ટિ એલા બેદથી ફે પ્રકાયના છે. શલે જે વભશ્ર પષુ્ટિ જીલો 
છે િે ત્રણ પ્રકાયનાછે. બગલિકામાની વવદ્ધિ ભાિે પ્રલાશ લગેયેના 

વલળે પ્રકાયથી જે પષુ્ટિ જીલો છે. િેઓ વલાજ્ઞ છે. જેઓ પ્રલાશ વભશ્રપષુ્ટિ જીલો છે. િેઓ 
બગલાનનાગણુોને જાણનાયા શોમ છે. જેઓ શિુ પષુ્ટિ જીલો છે, િેઓ િે પે્રભ લડે અત્મિં  શિુ શોમ 
છે. અને િેઓ અત્મિં દુરાબ શોમ છે. ( 14,15 1/2) 

  

એલ ંવગાસ્ત ુિેા ંપર ંત્લત્ર વનરૂપ્મિે  II 16  II 

બગલાનેલ ક્રશ અર ંવ વ મથા ડડવલબલેદ્ ભવુલ II 

ગણુસ્લરૂબેદેન િથા િેા ંપર ંબલેત ્II  17  II 

અનલુાદ: 

આ પ્રકાયે સષૃ્ટિ વનરૂણ કયીને પનુ: અશં િે પ્રત્મેક પ્રકાયના જીલોના ંજ પરનુ ંવનરૂણ કયલાભા ં
આલે છે બગલાન જ વનશ્ચમ પર છે િે જેભ ગણુ અને સ્લરૂના બેદથી જે પ્રકાયે પથૃ્લીભા ંપ્રકિ 
થામ છે, િે પ્રકાયે „પષુ્ટિભાગીમ‟ જીલોને અર પ્રાપ્િ થામ છે.  (16, 17) 

  

આવતિૌ બગલાનેલ ળા ંદામવિ કવ્વ્ચિ II 

અશકંાયેડથલા રોકે િન્ભાગાસ્થાનામ ક્રશ  II 18  II 
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અનલુાદ: 

પષુ્ટિ જીલની રૌક્રકક વલમભા ંઆવક્તિ થામ િો કોઇક લખિ બગલાન જ ળા અાલે છે; અથલા 
અશકંાય થામ િો ણ કોઇ લાય ળા અાલે છે, યંત ુળાપ્રદાન ણ ભાગાનુ ંસ્થાન કયલા ભાિે 
જ શોમ છે.  (18) 

  

નિે ાણ્ડિામંાવંિ ન ચ યોગદ્યુદ્રલા:II  

ભશાનબુાલા : પ્રામેણ ળાિ ંશિુત્લશિેલે II 19  II 

અનલુાદ: 

ળા ાભેરા િે બકિજનો ાખડંી ફનિા નથી. યોગાક્રદ ઉદ્રલો િેભને થિા નથી. કેલ િે 
ભશાનબુાલો શદુ્ધિ વમ્ાદન કયલા ભાિે ળાિને જ અનવુયે છે.  (19) 

બગલિાયિમ્મેન િાયિમ્મ ંબજ ંવિ ક્રશ  II  

રૌક્રકકત્લ ંલૈક્રદકત્લ ંકાિમાિેષનુાન્મથા  II 20   II 

લૈટણલત્લ ંક્રશ વશજ ંિિોડન્મત્ર વલમામ : II 

અનલુાદ : 

બગલદઇચ્છછાના ભાત્ર બેદથી જેલી બક્તિ  શોમ છે િેલા પ્રકાયના બગલાનનાસ્લરૂને િેઓવેલે છે. 
િે બગલદીમભા ંલૈક્રદકણુ ંકે રૌક્રકકણુ ંએ િો દેખાલ પયુત ુ ંજ છે, યંત ુલાસ્િવલક યીિે નથી. 
િેઓનુ ંલૈટણલણુ ંિો સ્લાબાવલક જ છે, િેથી ફીજે વલયીિણુ ંછે. (19, 20 ½) 

વફંવંધનસ્ત ુમે જીલા: પ્રલાશસ્થાસ્િથાયે  II  21  II 

ચાણીળબ્દલાચ્છમાસ્િે િે વલે વલેલત્ભસ ુII 

ક્ષણાત ્વલાત્લભામાવંિ રૂચયેસ્િેા ંન કુત્રણચત ્II 22 II 
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િેા ંક્રિમાડનવુાયેણ વલાત્ર વકર ંપરમ ્ II  

અનલુાદ : 

ત્રણ ભાગાભા ંવફંધં ધયાલનાય જે જીલો પ્રલાશભાગાભા ંયશરેા છે િે િેભજ ફીજા જે શીન પ્રલાશ 
ભાગાભા ંયશરેા છે િે જીલો „ચાણી‟ ળબ્દથી ઓખામ છે. િે વલા જીલો વલા ભાગાભા ંભાત્ર ભાિે 
િન્ભમિાને ાભે છે. િે ચાણી જીલોની કોઇ ણ ભાગાભા ંક્સ્થય પ્રીવિ નથી શોિી. િેભને કભાાનવુાય 

વલા સ્થાનોભા ં, વલા પરની પ્રાવ્પ્િ  થામ છે. 

(21, 22) 

પ્રલાશસ્થાપં્રલક્ષ્માવભ સ્લરૂાગંડક્રકમાયિુાન ્ II 23  II 

જીલાસ્િે હ્યાસયુા: વલે વ ૃાવિ ંચેવિ લણણિિા :II  

િે ચ દ્ધદ્વિા કીત્મંિે ક્રશ અજે્ઞમદુજ્ઞાવલબેદિ :  II 24  II 

અનલુાદ : 

સ્લરૂ, અંગ અને ક્રિમા વક્રશિ પ્રલાશભા ંયશરેા જીલોને શલે કશીળ. િે લાાશી જીલો વનવશ્ચિરૂે 
આસયુ જીલ કશલેામ છે. ગીિાજીભા ંવોભા ંઅધ્મામભા ંપ્રવવૃિ ંચ વનવવૃિ ચ—એ શ્રોકભા ંિેઓને 
લણાવ્મા છે. અજ્ઞ અને દુજ્ઞા એલા બેદથી િેઓ ફે કાાયે કશલેામ છે.  (23, 24) 

દુજ્ઞાાસ્િે બગલત્પ્રોતિા ક્રશ અજ્ઞાસ્િાનન ુમે પનુ:II  

પ્રલાશડેવવભાગત્મ પષુ્ટિસ્થસ્િૈના યજુ્મિે  II 25  II 

  

વોડવ િૈસ્િત્કુરે જાિ : કભાણા જામિે મિ  II25 ½  II 

અનલુાદ : 
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ગીિાજીભા ંબગલાને જે આસયુ જીલો લણાવ્મા છે િે „દુજ્ઞા‟ જીલો છે અને િેભને જે અનવુયનાયા છે િે 
„અજ્ઞ‟ જીલો છે. પષુ્ટિભાગીમ જીલ પ્રલાશભા ંઆલીને ણ િેભની વાથે િે કુભા ંજન્ભેર છે; કેભકે 
કભોથી જ િે આસયુ થામ છે.  (25, 25 ½) 

ઇવિ શ્રીભદ્ લલ્રબાચામા વલયણચિ: પષુ્ટિપ્રલાશભમાાદાબેદ: વમ્પણૂા:II 4 II 

શ્રીભદ લલ્રબાચામાજી વલયણચિ પષુ્ટિપ્રલાશભમાાદાબેદ ગ્રથં વપંણૂા.  (4) 
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