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॥ શ્રીમહાવાક્યાથર્બાેધઃ॥

॥ શ્રીમહાવાક્યાથર્બાેધઃ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
વામગ્રે રિવચ દ્રાદેભાર્સકં લાેકચાલકમ્ ।
ચ્છામીદં કથં જ્ઞાનમા ુયાં દયયા વદ॥ ૧॥
ઇ ત ષ્ટાેઽજુર્નનેાહ શ્રીદત્તઃ ભપૂતે ।
યદેકં પરમં બ્રહ્મ િનત્યમુક્તમિવિક્રયમ્॥ ૨॥
ત વશ ક્તસમાિવષ્ટમીશમાહુમર્ની ષણઃ ।
સ િવ ઃ સ શવાે બ્રહ્મા સાેઽ ગ્ િર દ્રઃ વરાડ્ હિરઃ॥ ૩॥
ધાતા કાલઃ િક્રયા કતાર્ વનં ત્યુરામયઃ ।
નારાયણાે હૃષીકેશાે ભૂતં ભવં્ય ભવચ્ચ સઃ॥ ૪॥
વ તુમાત્ર મદં સવર્મહમવેા મ સવર્દક્ૃ ।
અહમવે પરં યેયં મ યાભ્રમિન ત્તયે॥ ૫॥
ભ્રમસ્યાિપ ચ નામાિન ક પતાિન વ તત્ ।
માયાિવદ્યા પરા દેવી મનાેઽનાિદભ્રર્મ સ્ત્ર ત્॥ ૬॥
પ્રધાનં પ્રકૃ તબ્રર્હ્મ યાેિનઃ શ ક્તશ્ચ કારણમ્ ।
માેહાેઽ યાસ તમાેઽજ્ઞાનં પ્ર વાપઃ કારણં વદમ્॥ ૭॥
અતાેઽિવદ્યા પ ચપવાર્ મહામાેહાે દ્વ પકઃ ।
િવક્ષપેા તશ યાખ્યઆદ્યા સગાઽત્ર ભાૈ તકઃ॥ ૮॥
વ પમા ણાેત્ય યાે મુક્તં ચેશં િવના શમ્ ।
યાેઽિવદ્યાતાઽવશાે દુઃખી ભ્રા તાેઽજ્ઞાે વ અેવ સઃ॥ ૯॥
સમ ષ્ટર શઃ સવર્જ્ઞાે વશમાયઃ વરાટ્ સખુઃ ।
અસ વાભાનાખ્યભક્તા તહૃદુ્ગ ર યસાૈ॥ ૧૦॥
મતં મૂઢૈજર્ગિન્નત્યં તથા વેશયાે ભદા ।
અેવં ભેદત્રયેણેદં ભાતં વ વવે માયયા॥ ૧૧॥
તિન્ન ત્ત્યૈ કૃતા વેદૈઃ ષ્ટપ્રલયક પના ।
મૂઢસ્ય સા મતા સત્યા ભ્રમાેઽયં લીયતે િવદા॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીમહાવાક્યાથર્બાેધઃ॥

જ્ઞાનં િવદ્યે ત તાં પ્રાહુદ્વધા િવદ્યા િવચાર ।
પરાેક્ષા ચાપરાેક્ષે ત તત્રાદ્યા ગુ વક્ત્રતઃ॥ ૧૩॥
અમાિન વાિદયુક્તૈઃ સા િવજ્ઞેયા સાધના વતૈઃ ।
ગુ ભ ક્ત િવના સાિપ દુલર્ભા માેક્ષદાિયની॥ ૧૪॥
યસ્ય દેવે પરા ભ ક્તયર્થા દેવે તથા ગુરાૈ ।
તસ્યૈતે ક થતા હ્યથાર્ઃ પ્રકાશ તે મહાત્મનઃ॥ ૧૫॥
ગવુર્નુગ્રહમાત્રેણ િવચારઃ સલુભાે ણામ્ ।
િવચારેણ પરં ત વં વયમવે પ્રકાશતે॥ ૧૬॥
રાજં વયાિરવલં કમર્ યાેગયાગાિદકં મિય ।
સમિપતં તતાેઽયં તે િવચારાેઽદ્ય સમુ થતઃ॥ ૧૭॥
વૈરાગ્યં પરમં તં ભ્રમમાેહમલાપહમ્ ।
અતાે િવદ્યાપ્રસાદ તે ભિવ યત્ય ચરેણ િહ॥ ૧૮॥
િવદ્યા જ્ઞેયા પરાેક્ષેયં વેદા તશ્રવણા ત્મકા ।
ઉપક્રમાિદ ભ લઙ્ગૈયર્ત્તા પયાર્વધારણમ્॥ ૧૯॥
તદેવ શ્રવણં તત્તુ હરે સશંયભાવનામ્ ।
અસ વાવરણં ચાિપ વ વ તી ત તદેક્ષતે॥ ૨૦॥
મનનં કાયર્મસ્યેદમાશ્વસ ભાવનાહરમ્ ।
વશીકારાખ્યવૈરાગ્યયુક્તસ્યેદં સખુાવહમ્॥ ૨૧॥
આત્મવૈ નેહ નાના ત માેિહતસ્ય જગ વદમ્ ।
ભા ત ના યસ્ય મ યેદં વ ાે િનદ્રાગમે યથા॥ ૨૨॥
િવષયા યાયતાે યદ્વન્મનાેરથપર પરા ।
અસત્યેવ સદા ભા ત નાનાિવષયગાેચરા॥ ૨૩॥
પરમાત્મૈક અેવાહં વ તુમાત્ર શ્ચદાત્મકઃ ।
મિય મ યાિવભાગાેઽયં દૃ યતેઽનાદ્યિવદ્યયા॥ ૨૪॥
ભ્રમાે માેહાે મહામાયા પ્રધાનં પ્રકૃ તમર્નઃ ।
અજ્ઞાનં શ ક્તરવ્યક્તં ગુણસા ય મતીિરતા॥ ૨૫॥
સવૈ મ યામ તયર્સ્યા ઇદં ભાતં ચરાચરમ્ ।
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॥ શ્રીમહાવાક્યાથર્બાેધઃ॥

અેવં િવચારશ્રવણાનુસાિર મનનં તુ તત્॥ ૨૬॥
સ ચ્ચદાન દલ માિપ પરાત્મા માયયાઽઽ તઃ ।
િનજં વ પં િવ ત્ય યયેદં દૃ યતે જગત્॥ ૨૭॥
મહાં તતાેઽહમ ત માત્તન્માત્રા ણ તતઃ ક્રમાત્ ।
ભૂતે દ્રયસરુાણાં ચ સગર્ યામાઽહમઃ ક્રમાત્॥ ૨૮॥
ન હ્યત્ર િનયમાે રાજન્નસત્યે માનસભ્રમે ।
કદા ચદ્યુગપ ષ્ટઃ ક્રમ ષ્ટઃ કદાચન॥ ૨૯॥
દેહાઃ સરુાસરુનર તરશ્ચાં ભાૈ તકા ઇમે ।
સ્થૂલૈઃ સ્થૂલાિન સૂ મૈશ્ચ સૂ મા યવંે ભવાેદ્ભવઃ॥ ૩૦॥
ઉપક્રમાેઽયમાખ્યાત ઉપસહંાર ઉચ્યતે ।
ભૂતષેુ ભાૈ તકાનિહ ક્રમાદ્યાેગી િવલાપયેત્॥ ૩૧॥
વી જલે જલં વહ્નાૈ વિહ્નવાર્યાૈ સ ખે ચ ખમ્ ।

અહ મ પ્રાણગાે દેવા મનશ્ચાિપ વકારણે॥ ૩૨॥
અહઙ્કારાેઽિપ મહ ત સાેઽવ્યક્તે તચ્ચ િન કલે ।
સ અેવાહં પરાત્મૈકઃ શદુ્ધાે મુક્ત ઉપાિધતઃ॥ ૩૩॥
અેવં િનિદ યાસનત અેકઃ વાત્મવૈ શ યતે ।
ત માન્ના ત્યપરં િક ચદાત્મવૈાયં યથા તથા॥ ૩૪॥
રાજન્મમ પ્રસાદા વં ખલુ ધ યાેઽસ્યસશંયમ્ ।
અ તઃકરણશુ દ્ધ તે તા વૈરાગ્યમુત્તમમ્॥ ૩૫॥
મિય ભ ક્તદૃર્ઢા પ્રે ણા શ્રવણં ચાિપ િવ તરાત્ ।
પ્રપ ચસ્થાિપ ચત્તસ્થા સવર્થા િવલયં ગતા॥ ૩૬॥
ત વમેકં પરં બ્રહ્મ ન દ્વતીયં કદાિપ િહ ।
અેવં શમાિદ પાં તામા ઢાે ભવ ભૂ મકામ્॥ ૩૭॥
વં સાક્ષા કારસપૂાયક્રમં િવદ્ યથ ભપૂતે ।
દત્ત ચત્તાે ભવાદ્યાત્ર ત વિનશ્ચયકારક॥ ૩૮॥
સવર્સાધનસ પન્નઃ પુ ષાે તિનશ્ચયઃ ।
શ્રાેિત્રયં બ્રહ્મિનષં્ઠ તં સદુ્ગ ં શરણં વ્રજેત્॥ ૩૯॥
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॥ શ્રીમહાવાક્યાથર્બાેધઃ॥

ત વમસ્યાિદવાક્યથર્મપુિદષં્ટ તુ ષિડ્વધૈઃ ।
લઙ્ગૈિધયા સમાલાેચ્ય બુધઃ સમવધારયેત્॥ ૪૦॥
શ્રવણં વદમવેાેક્તં ત સમાસને તે બ્રવુે ।
યત વં શ યતાં પ્રાપ્તાે મ સવેાહતિક બષઃ॥ ૪૧॥
ત પદેન પરં બ્રહ્મ વ પદેન ચ પૂ ષમ્ ।
અનૂદૈ્યકં્ય તયાેભૂર્પ બાે યતેઽ સપદેન સત્॥ ૪૨॥
િવ દ્ધસ્ય વમથર્સ્ય તદથર્ વં કથ ભવેત્ ।
ઇ ત ચેચ્છૃ રાજે દ્ર તયાેરૈક્યે િનદશર્નમ્॥ ૪૩॥
દેવદત્તઃ ક્વ ચદ્દષૃ્ટાે યવુા દેશા તરે સ ચ ।
પનુદૃર્ષ્ટાે જરાં પ્રાપ્તઃ સાેઽય મત્યવધાયર્તે॥ ૪૪॥
પવૂર્દેશમવસ્થાં ચ ત્ય વેદં તસ્ય વાદ્ધર્કમ્ ।
દેશં ચાિપ યથૈકેન િપ ડનેૈકં્ય પ્રતીયતે॥ ૪૫॥
ત્ય વા દ્વ્યંશાૈ તથાઽત્રાિપ વાક્ય અૈક્યં િહ લક્ષ્યતે ।
વ પદસ્ય ચ વાચ્યાથર્ઃ સસંાર ત સિુન શ્ચતઃ॥ ૪૬॥
કતાર્ ભાેક્તા સખુી દુઃખી માયયવૈ ન ત વતઃ ।
દેહે દ્રયમનઃપ્રાણાહઙ્કારે યાે િવલક્ષણઃ॥ ૪૭॥
વ તુતઃ સ ચ્ચદાન દ વ પાે ગુણગાેચરઃ ।
અેકાંશ તત્ર ચદૂ્રપમ યઃ સસંાિરતાઽસ્ય ચ॥ ૪૮॥
અેવં વમથ િન શ્ચત્ય તદથર્મિપ િન શ્ચનુ ।
અતદ્વ્યા ત્ત્યા િવિધના સાક્ષાચ્ચ શ્રુ તયુ ક્તતઃ॥ ૪૯॥
ત પદસ્ય ચ વાચ્યાથર્ઃ સવર્જ્ઞઃ પરમેશ્વરઃ ।
તસ્યૈકાઽશાેઽિપ ચદૂ્રપં સવર્જ્ઞ વાિદ ચાપરઃ॥ ૫૦॥
ત્ય વા િવ દ્ધવાચ્યાંશદ્વયં વેશયાેિરહ ।
લક્ષ્યાૈ ચદંશાૈ િનબાર્ધં પદયાે ભયાેરિપ॥ ૫૧॥
અિવ દં્ધ તયાેરૈકં્ય લક્ષણાલ ક્ષતં દ્વયાેઃ ।
વાક્યાથાઽયં સિુન પન્ન વં બ્રહ્મ પરમં િહ તત્॥ ૫૨॥
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॥ શ્રીમહાવાક્યાથર્બાેધઃ॥

તદેવ વં પરં બ્રહ્મ ના ત ભેદઃ કથ ચન ।
અખ ડકૈરસ વને વાક્યાથાઽત્ર સતાં મતઃ॥ ૫૩॥
િવશે યં વ પદં તસ્ય ત પદં ચ િવશષેણમ્ ।
િનરસ્યતેઽસ્ય દુઃ ખ વં સુ ખ વં ચ િવધીયતે॥ ૫૪॥
વપૈર ત્યેન િવજ્ઞેયં િવશે યં ત પદં તથા ।
િવશષેણં વ પદં ચ પારાેક્ષ્યસ્ય િનરાસકૃત્॥ ૫૫॥
તદ્વહ્મ પરમં શદંુ્ધ વમાત્મવૈ િનરામયઃ ।
ઇત્યૈકં્ય ભપૂ િવજ્ઞેયં વેદાેક્તં ગવુર્નુગ્રહાત્॥ ૫૬॥
વાત્મૈક્યાથર્ મયં પ્રાેક્તા સધુી ભભાર્ગલક્ષણા ।
િત્રકા ડનેાિપ વેદેન સાેઽયમથા િવિન શ્ચતઃ॥ ૫૭॥
સ્થૂલધી ભઃ સદુુજ્ઞયાે િવજ્ઞેયાે િહ મની ષ ભઃ ।
પયર્વસ્ય ત વેદાદ્યા અત્રવૈ િવિવધા અિપ॥ ૫૮॥
શાસ્ત્રત વમિવજ્ઞાય મૂઢાઃ શાસ્ત્રા ણ સવર્શઃ ।
તે પ્ર ત્તપરા યવે કથય ત કુતકર્તઃ॥ ૫૯॥
ઉપક્રમાપેસહંારાવ યાસાેઽપવૂર્તા ફલમ્ ।
અથર્વાદાપેપત્તી ચ લઙ્ગં તા પયર્િનણર્યે॥ ૬૦॥
પ્રાક્ સદૈવેત્યુપક્ર યૈતદા ય મદમવે સત્ ।
ઉપસહૃંત મત્યેકમ યાસાે નવધા પરમ્॥ ૬૧॥
શા દેનવૈ હ્યખ ડાથર્િવનય વં તીયકમ્ ।
તુય િવદેહકૈવલ્યં પ્રાર ધા તે િવવેિકનઃ॥ ૬૨॥
ષષં્ઠ દાિદદષૃ્ટા તૈિનણર્ય તપૂપ ત્તકમ્ ।
ષ્ટ સ્થત્ય તપ્રવેશાિનયમઃ શાેધનં ફલમ્॥ ૬૩॥

સપ્તાથર્વાદા તદૂ્રપં પ ચમં લઙ્ગમુચ્યતે ।
સવર્સ્યાત્મન ઉ પત્તેરવસ્થાનાચ્ચ તત્ર િહ॥ ૬૪॥
પનુલર્યા જગાૈ વેદઃ કારણબ્રહ્મમાત્રતામ્ ।
સયૂર્સ્યવે જલે ચાત્ર પ્રવેશમિપ ચાત્ર તુ॥ ૬૫॥
અ તયાર્ મતયા ભેદા સદા િનયમનં તમ્ ।
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॥ શ્રીમહાવાક્યાથર્બાેધઃ॥

તથા રાેિહત પાદ્યૈઃ પદાથર્પિરશાેધનમ્॥ ૬૬॥
અભેદજ્ઞાનસ્ય પરં વાત્મૈક્યમ તં ફલમ્ ।
અેવં સપ્તાથર્વાદાત્મલક્ષણં પ ચમં મતમ્॥ ૬૭॥
ષડ્ લઙ્ગૈિર ત તા પયાર્વ તઃ શ્રવણં તમ્ ।
આસ્થાયાથાે યાેગભૂ મ મનનાિદ ચરેદુ્બધઃ॥ ૬૮॥
ઇ ત દત્તપુરાણે શ્ર મહાવાક્યાથર્બાેધઃ સ પૂણર્ઃ॥
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