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િત્રપુરા રહસ્યે જ્ઞાનખ ડે
અથ િવશાે યાયઃ ।

અત્ર તે વતર્િય યા મ પુરા તં્ત શ્રુ વ તત્ ।
પુરા બ્રહ્મસભામ યે સત્યલાેકેઽ તપાવને॥ ૧॥
જ્ઞાનપ્રસઙ્ગઃ સમભૂત્ સૂ મા સૂ મિવમશર્નઃ ।
સનકાદ્યા વ સષ્ઠશ્ચ પુલ ત્યઃ પુલહઃ ક્રતુઃ॥ ૨॥
ગુરિત્રરઙ્ ગરાશ્ચ પ્રચેતા નારદ તથા ।

ચ્યવનાે વામદેવશ્ચ િવશ્વા મત્રાેઽથ ગાૈતમઃ॥ ૩॥
શકુ્રઃ પરાશરાે વ્યાસઃ ક વઃ કા યપ અેવ ચ ।
દક્ષઃ સમુ તુઃ શઙ્ખશ્ચ લ ખતાે દેવલાેઽિપ ચ॥ ૪॥
અેવમ યે ઋ ષગણા રાજ ષપ્રવરા અિપ ।
સવ સમુિદતા તત્ર બ્રહ્મસત્રે મહત્તરે॥ ૫॥
મીમાંસાં ચકુ્રરત્યુચ્ચૈઃ સૂ મા સૂ મિન િપણૈઃ ।
બ્રહ્માણં તત્ર પપ્રચ્છુરષૃયઃ સવર્ અેવ તે॥ ૬॥
ભગવન્ જ્ઞાિનનાે લાેકે વયં જ્ઞાતપરાવરાઃ ।
તષેાં નાે િવિવધા ભા ત સ્થ તઃ પ્રકૃ તભેદતઃ॥ ૭॥
કે ચત્ સદા સમાિધસ્થાઃ કે ચન્મીમાંસને રતાઃ ।
અપરે ભ ક્તિનમર્ગ્ ાશ્ચા યે કમર્સમાશ્રયાઃ॥ ૮॥
વ્યવહારપરા વેકે બિહમુર્ખનરા ઇવ ।
તષેુ શ્રેયાન્ િહ કતમ અેતન્નાે વક્તુમહર્ સ॥ ૯॥
વ વપકં્ષ વયં િવદ્મઃ શ્રેયાંસ મ ત વૈ િવધે ।

ઇ ત ષ્ટાેઽવદદ્ બ્રહ્મા મ વાઽનાશ્વ તમાનસાન્॥ ૧૦॥
મનુી દ્રા નાહમ યેતદ્વે દ્મ સવાર્ત્મના તતઃ ।

નીયાિદમમથ તુ સવર્જ્ઞઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૧૧॥
તત્ર યામાેઽથ સ પ્રષુ્ટ મત્યુ વા તત્ર તૈરયાૈ ।
સઙ્ગ ય દેવદેવેશં િવ ના ભસમાગતમ્॥ ૧૨॥
પપ્રચ્છ ઋ ષમખુ્યાનાં પ્રશં્ન તં લાેક િડ્વિધઃ ।
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॥ િવદ્યાગીતા॥

પ્રશં્ન િનશ ય ચ શવાે જ્ઞા વા િવિધમનાેગતમ્॥ ૧૩॥
મ વાઽનાશ્વ તમનસ ઋષીન્ દેવાે વ્ય ચ તયત્ ।
િક ચદુક્તં મયાઽત્રાિપ વ્યથર્મવે ભવેન્નનુ॥ ૧૪॥
વપક્ષ વને નીયુરષૃયાેઽશ્રદ્ધયા યુતાઃ ।

ઇ ત મ વા પ્રત્યુવાચ દેવદેવાે મહેશ્વરઃ॥ ૧૫॥
શ્રુ વં મનુયાે નાહમ યેતદ્વે દ્મ સસુુ્ફટમ્ ।
અતાે િવદ્યાં ભગવતી ં યાયામઃ પરમેશ્વર મ્॥૧૬॥
ત પ્રસાદાિન્નગૂઢાથર્મિપ િવદ્મ તતઃ પરમ્ ।
ઇત્યુક્તા મનુયઃ સવ િવિધિવ શવૈઃ સહ॥ ૧૭॥
દ યુિવદ્યાં મહેશાની ં િત્રપુરાં ચચ્છર િરણીમ્ ।
અેવં સવર ભ યાતા િત્રપુઆરા ચચ્છર િરણી॥ ૧૮॥
આિવરાસી ચ્ચદાકાશમયી શ દમયી પરા ।
અભવદ્ મેઘગ ભીરિનઃ વનાે ગગનાઙ્ગણે॥ ૧૯॥
વદ ષગણાઃ િક વાે યાતા તદ્દુ્રતમીિહતમ્ ।
મ પરાણાં િહ કેષા ચન્ન હીયેતા ભવા છતમ્॥ ૨૦॥
ઇ ત શ્રુ વા પરાં વાણી ં પ્રણેમુમુર્િનપુઙ્ગવાઃ ।
બ્રહ્માદયાેઽિપ તદનુ તુષુ્ટવુિવિવધૈઃ તવૈઃ॥ ૨૧॥
અથ પ્રાેચુરૃ ષગણા િવદ્યાં તાં િત્રપુરેશ્વર મ્ ।
નમ તુ યં મહેશાિન શ્રીિવદ્યે િત્રપુરેશ્વિર॥ ૨૨॥
અશષેાે પાદિયત્રી વં સ્થાપિયત્રી િન ત્મિન ।
િવલાપિયત્રી સવર્સ્ય પરમેશ્વિર તે નમઃ॥ ૨૩॥
અનૂતના સવર્દાઽ સ યતાે ના ત જિન તવ ।
નવા ત્મકા સદા વં વૈ યતાે ના ત જરા તવ॥ ૨૪॥
સવાર્ઽ સ સવર્સારાઽ સ સવર્જ્ઞા સવર્હ ષણી ।
અસવાર્ઽસવર્ગાઽસારાઽસવર્જ્ઞાઽસવર્હ ષણી॥ ૨૫॥
દેિવ ભૂયાે નમ તુ યં પુર તાત્ ષ્ઠતાેઽિપ ચ ।
અધ તાદૂ વર્તઃ પાશ્વ સવર્ત તે નમાે નમઃ॥ ૨૬॥
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બ્રૂિહ યત્તેઽપરં પમૈશ્વય જ્ઞાનમવે ચ ।
ફલં ત સાધનં મખુ્યં સાધકં સદ્ધમવે ચ॥ ૨૭॥
સદ્ધે તુ પરમાં કાષ્ઠાં સદ્ધષેૂત્તમમવે ચ ।
દેવ્યેતત્ ક્રમતાે બ્રૂિહ ભૂય તુ યં નમાે નમઃ॥ ૨૮॥
ઇત્યા ષ્ટા મહાિવદ્યા પ્રવક્તુમપુચક્રમે ।
દયમાના ઋ ષગણે પષ્ટાથ પરમં વચઃ॥ ૨૯॥
શ્રુ વ ષયઃ સવ પ્રવક્ષ્યા મ ક્રમેણ તત્ ।
અ તં હ્યાગમા ભાેધે સમુદૃ્ધત્ય દદા મ વઃ॥ ૩૦॥
યત્ર સવ જગિદદં દપર્ણપ્ર ત બ બવત્ ।
ઉ પનં્ન ચ સ્થતં લીનં સવષાં ભાસતે સદા॥ ૩૧॥
યદેવ જગદાકારં ભાસતેઽિવિદતાત્મનામ્ ।
યદ્યાે ગનાં િનિવક પં િવભાત્યાત્મિન કેવલમ્॥ ૩૨॥
ગ ભીર ત મતા ભાેિધિરવ િનશ્ચલભાસનમ્ ।
યત્ સભુ ક્તઅૈર તશયપ્રીત્યા કૈતવવજર્નાત્॥ ૩૩॥
વભાવસ્ય વરસતાે જ્ઞા વાિપ વાદ્વયં પદમ્ ।

િવભેદભાવમાહૃત્ય સવે્યતેઽત્ય તત પરૈઃ॥ ૩૪॥
અક્ષા તઃકરણાદ નાં પ્રાણસતંૂ્ર યદા તરમ્ ।
યદભાને ન િક ચત્ સ્યાદ્યચ્છાસૈ્ત્રર ભલ ક્ષતમ્॥ ૩૫॥
પરા સા પ્ર તભા દેવ્યાઃ પરં પં મમેિરતમ્ ।
બ્રહ્મા ડાનામનેકાનાં બિહ વ સધુા બુધાૈ॥ ૩૬॥
મ ણદ્વ પે નીપવને ચ તામ ણસમુ દરે ।
પ ચબ્રહ્મમયે મ ચે પં ત્રપૈુરસુ દરમ્॥ ૩૭॥
અનાિદ મથનું યત્તદપરાખ્ય ષીશ્વરાઃ ।
તથા સદા શવેશાનાૈ િવિધિવ િત્રલાેચનાઃ॥ ૩૮॥
ગણેશસ્ક દિદક્પાલાઃ શક્તયાે ગણદેવતાઃ ।
યાતુધાનાઃ સરુા નાગા યક્ષિક પુ ષાદયઃ॥ ૩૯॥
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॥ િવદ્યાગીતા॥

પજૂ્યાઃ સવાર્ મમ તનૂરપરાઃ પિરક તતાઃ ।
મમ માયાિવમૂઢા તુ માં ન ન ત સવર્તઃ॥ ૪૦॥
પૂ જતાઽહમવે સવદર્દા મ ફલમીિહતમ્ ।
ન મત્તાેઽ યા કા ચદ ત પજૂ્યા વા ફલદાિયની॥ ૪૧॥
યથા યાે માં ભાવય ત ફલં મત્ પ્રા ુયાત્તથા ।
મમૈશ્વયર્ ષગણા અપિર ચ્છન્નમીિરતમ્॥ ૪૨॥
અનપેકૈ્ષ્યવ ય ક ચદ્ અહમદ્વયી ચન્મયી ।
સુ્ફરા યન તજગદાકારેણ ઋ ષપુઙ્ગવાઃ॥ ૪૩॥
તથા સુ્ફર ત્યિપ સદા નાત્યે યદ્વતૈ ચદ્વપુઃ ।
અેતન્મે મખુ્યમૈશ્વય દુઘર્ટાથર્િવભાવનમ્॥ ૪૪॥
મમૈશ્વય તુ ઋષયઃ પ ય વં સૂ મયા દશૃા ।
સવાર્શ્રયા સવર્ગતા ચા યહં કેવલા સ્થતા॥ ૪૫॥
વમાયયા વમજ્ઞા વા સસંર તી ચરાદહમ્ ।

ભૂયાે િવિદ વા વાત્માનં ગુરાેઃ શ યપદં ગતા॥ ૪૬॥
િનત્યમુક્તા પનુમુર્ક્તા ભૂયાે ભૂયાે ભવા યહમ્ ।
િન પાદાનસ ભારં મ જગદ દશૃમ્॥ ૪૭॥
ઇત્યાિદ સ ત બહુધા મમૈશ્વયર્પર પરાઃ ।
ન તદ્ ગણિયતું શકં્ય સહસ્રવદનને વા॥ ૪૮॥
શ્રુ વ તુ સઙ્ગ્રહાદ્ વકે્ષ્ય મદૈશ્વયર્સ્ય લેશતઃ ।
જગદ્યાત્રા િવ ચત્રેયં સવર્તઃ સ પ્રસાિરતા॥ ૪૯॥
મમ જ્ઞાનં બહુિવધં દ્વતૈાદ્વતૈાિદભેદતઃ ।
પરાપરિવભેદાચ્ચ બહુધા ચાિપ ત ફલમ્॥ ૫૦॥
દ્વતૈજ્ઞાનં તુ િવિવધં દ્વતીયાલ બનં યતઃ ।
યાનમવે તુ ત પ્રાેકં્ત વ રાજ્યાિદસ મતમ્॥ ૫૧॥
તચ્ચાિપ સફલં જ્ઞેયં િનયત્યા િનયતં યતઃ ।
અપરં ચાિપ િવિવધં તત્ર મખુ્યં તદેવ િહ॥ ૫૨॥
પ્રાેક્તમખુ્યાપરમયં યાનં મખુ્ય ફલક્રમમ્ ।
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અદ્વતૈિવજ્ઞાનમવે પરિવજ્ઞાનમીિરતમ્॥ ૫૩॥
મામનારા ય પરમાં ચરં િવદ્યાં તુ શ્રીમતીમ્ ।
કથં પ્રા યેત પરમાં િવદ્યામદ્વતૈસં જ્ઞકામ્॥ ૫૪॥
તદેવાદ્વતૈિવજ્ઞાનં કેવલા યા પરા ચ તઃ ।
તસ્યાઃ શદુ્ધદશામશા દ્વતૈામશાર્ ભભાવકઃ॥ ૫૫॥
ચત્તં યદા વમાત્માનં કેવલં હ્ય ભસ પતેત્ ।
તદેવાનુિવભાતં સ્યાદ્ િવજ્ઞાન ષસત્તમાઃ॥ ૫૬॥
શ્રુ તતાે યુ ક્તતાે વાિપ કેવલાત્મિવભાસનમ્ ।
દેહાદ્યાત્માવભાસસ્ય નાશનં જ્ઞાનમુચ્યતે॥ ૫૭॥
તદેવ ભવ ત જ્ઞાનં યજ્જ્ઞાનને તુ િક ચન ।
ભાસમાનમિપ ક્વાિપ ન િવભાયાત્ કથ ચન॥ ૫૮॥
તદેવાદ્વતૈિવજ્ઞાનં ય દ્વજ્ઞાનને િક ચન ।
અિવજ્ઞાતં નવૈ ભવેત્ કદા ચ લેશતાેઽિપ ચ॥ ૫૯॥
સવર્િવજ્ઞાનાત્મ પં ય દ્વજ્ઞાનં ભવેત્ ખલુ ।
તદેવાદ્વતૈિવજ્ઞાનં પરમં તાપસાેત્તમાઃ॥ ૬૦॥

તે યાદશૃિવજ્ઞાને સશંયા શ્ચરસ તાઃ ।
વાયનુવેાભ્ર લાિન િવલીય તે પરં િહ તત્॥ ૬૧॥
કામાિદવાસનાઃ સવાર્ ય મન્ સ ત ન િક ચન ।
સ્યુભર્ગ્ દંષ્ટ્ર ાિહિરવ ત દ્વજ્ઞાનં પરં તમ્॥ ૬૨॥
િવજ્ઞાનસ્ય ફલં સવર્દુઃખાનાં િવલયાે ભવેત્ ।
અત્ય તાભયસ પ્રા પ્તમાક્ષ ઇત્યુચ્યતે ફલમ્॥ ૬૩॥
ભયં દ્વતીયસઙ્કા પાદદ્વતૈે િવિદતે દૃઢમ્ ।
કુતઃ સ્યાદ્ દ્વતૈસઙ્ક પ તમઃ સયૂાદયે યથા॥ ૬૪॥
ઋષયાે ન ભયં ક્વાિપ દ્વતૈસઙ્ક પવજર્ને ।
અતાે ય ફલા યત્ સ્યાત્તદ્ભયં સવર્થા ભવેત્॥ ૬૫॥
અ તવત્તુ દ્વતીયં સ્યાદ્ ભૂયાે લાેકે સમીક્ષણાત્ ।
સા તે ભયં સવર્થવૈાભયં ત માત્ કુતાે ભવેત્॥ ૬૬॥
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॥ િવદ્યાગીતા॥

સયંાેગાે િવપ્રયાેગા તઃ સવર્થવૈ િવભાિવતઃ ।
ફલયાેગાેઽિપ ત મા દ્ધ િવન યેિદ ત િનશ્ચયઃ॥ ૬૭॥
યાવદ યત્ ફલં પ્રાેક્તં ભયં તાવ પ્રક તતમ્ ।
તદેવાભય પં તુ ફલં સવ પ્રચક્ષતે॥ ૬૮॥
યદાત્મનાેઽન યદેવ ફલં માેક્ષઃ પ્રક તતઃ ।
જ્ઞાતા જ્ઞાનં જ્ઞેયમિપ ફલં ચૈકં યદા ભવેત્॥ ૬૯॥
તદા િહ પરમાે માેક્ષઃ સવર્ભી તિવવ જતઃ ।
જ્ઞાનં િવક પસઙ્ક પહાનં માૈઢ િવવ જતમ્॥ ૭૦॥
જ્ઞાતુઃ વચ્છાત્મ પં તદાદાવનપુલ ક્ષતમ્ ।
ઉપલક્ષક અેવાતાે ગુ ઃ શાસં્ત્ર ચ નેતરત્॥ ૭૧॥
અેતદેવ િહ િવજ્ઞેય વ પમ ભધીયતે ।
જ્ઞા જ્ઞાનજ્ઞેયગતાે યાવદ્ ભેદાેઽવભાસતે॥ ૭૨॥
તાવજ્જ્ઞાતા જ્ઞાનમિપ જ્ઞેયં વા ન ભવેત્ ક્વ ચત્ ।
યદા ભેદાે િવગ લતાે જ્ઞાત્રાદ નાં મથઃ સ્થતઃ॥ ૭૩॥
તદા જ્ઞાત્રાિદસ પ ત્તરેતદેવ ફલં તમ્ ।
જ્ઞાત્રાિદફલપયર્ તં ન ભેદાે વ તુતાે ભવેત્॥ ૭૪॥
વ્યવહારપ્ર સદ્ યથ ભેદ તત્ર પ્રક પતઃ ।
અતાેઽપવૂ લ યમત્ર ફલં ના ત્યેવ િક ચન॥ ૭૫॥
આત્મવૈ માયયા જ્ઞા જ્ઞાનજ્ઞેયફલાત્મના ।
યાવદ્ભા ત ભવેત્તાવત્ સસંારાે હ્યચલાપેમઃ॥ ૭૬॥
યદા કથ ચદેતત્તુ ભાયાદ્ ભેદિવવ જતમ્ ।
સસંારાે િવલયં યાયા ચ્છન્નાભ્ર મવ વાયનુા॥ ૭૭॥
અેવંિવધમહામાેક્ષે ત પર વં િહ સાધનમ્ ।
ત પર વે તુ સ પૂણ ના યત્ સાધન મ યતે॥ ૭૮॥
અપૂણ ત પર વે તુ િક સહસ્રસસુાધનૈઃ ।
ત માત્તા પયર્મવે સ્યાન્મખુ્યં માેક્ષસ્ય સાધનમ્॥ ૭૯॥
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તા પય સવર્થૈતત્તુ સાધયામી ત સં સ્થ તઃ ।
ય તા પયણ સયંુક્તઃ સવર્થા મુક્ત અેવ સઃ॥ ૮૦॥
િદનૈમાર્સવૈર્ સરૈવાર્ મુક્તઃ સ્યાદ્વાઽ યજન્મિન ।
બુ દ્ધનૈમર્લ્યભેદેન ચરશીઘ્રવ્યવ સ્થ તઃ॥ ૮૧॥
બુદ્ધાૈ તુ બહવાે દાષેાઃ સ ત સવાર્થર્નાશનાઃ ।
યજૈર્નાઃ સતતં વવેં પચ્ય તે ઘાેરસં તાૈ॥ ૮૨॥
તત્રાદ્યઃ સ્યાદનાશ્વાસાે દ્વતીયઃ કામવાસના ।
તીયાે ડ્યતા પ્રાેક્તા િત્રધવંૈ દાષેસઙ્ગ્રહઃ॥ ૮૩॥
દ્વિવધઃ સ્યાદનાશ્વાસઃ સશંયશ્ચ િવપયર્યઃ ।
માેક્ષાેઽ ત ના ત વેત્યાદ્યઃ સશંયઃ સમુદાહૃતઃ॥ ૮૪॥
ના ત્યેવ માેક્ષ ઇત્યાદ્યાે ભવેદત્ર િવપયર્યઃ ।
અેતદ્દવ્યં તુ તા પય મખુ્યં સ્યાત્ પ્ર તબ ધકમ્॥ ૮૫॥
િવપર ત િનશ્ચયને ન યેદેતદ્ દ્વયં ક્રમાત્ ।
અત્રાપેાયાે મખુ્યતમાે મૂલચ્છેદાે ન ચાપરઃ॥ ૮૬॥
અનાશ્વાસસ્ય મૂલં તુ િવ દ્ધતકર્ ચ તનમ્ ।
ત પિરત્યજ્ય સત્તકાર્વતર્નસ્ય પ્રસાધને॥ ૮૭॥
િવપર તાે િનશ્ચયઃ સ્યાદ્ મૂલચ્છેદનપૂવર્કઃ ।
તતઃ શ્રદ્ધાસમુદયાદનાશ્વાસઃ પ્રણ ય ત॥ ૮૮॥
કામાિદવાસના બુદ્ધઃે શ્રવણે પ્ર તબ ધકા ।
કામાિદવાસનાિવષ્ટા બુ દ્ધનવ પ્રવતર્તે॥ ૮૯॥
લાેકેઽિપ કામી કા યસ્ય સદા યાનૈકત પરઃ ।
પુરઃ સ્થતં ન પ યેચ્ચ શ્રાતે્રાેક્તં શ્રુ યાન્ન ચ॥ ૯૦॥
કામાિદવા સતસ્યવૈં શ્રુતં ચાશ્રુતસ મતમ્ ।
કામાિદવાસનાં ત મા જયેદ્ વૈરાગ્યસ પદા॥ ૯૧॥
સ ત કામક્રાેધમખુા વાસના તુ સહસ્રશઃ ।
તત્ર કામાે મૂલભૂત તન્નાશે નિહ િક ચન॥ ૯૨॥
તતાે વૈરાગ્યસયંાેગાદ્ નાશયેત્ કામવાસનામ્ ।
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॥ િવદ્યાગીતા॥

આશા િહ કામઃ સ પ્રાેક્ત અેતન્મે સ્યાિદ ત સ્થતા॥ ૯૩॥
શક્યષેુ સ્થૂલભૂતા સા સૂ માઽશક્યષેુ સં સ્થતા ।
દૃઢવૈરાગ્યયાેગને સવા તાં,પ્રિવનાશયેત્॥ ૯૪॥
તત્ર મૂલં કા યદાષેપરામશર્ઃ પ્ર તક્ષણમ્ ।
વૈમખુ્યં િવષયે યશ્ચ વાસના નાશયેિદ ત॥ ૯૫॥
ય તીયાે બુ દ્ધદાષેાે ડ્ય પાે વ્યવ સ્થતઃ ।
અસા યઃ સાેઽ યાસમખુૈઃ સવર્થા ઋ ષસત્તમાઃ॥ ૯૬॥
યને તા પયર્તશ્ચાિપ શ્રુતં બુ દ્ધમના હેત્ ।
ત ડં્ય િહ મહાન્ દાષેઃ પુ ષાથર્િવનાશનઃ॥ ૯૭॥
તત્રાત્મદેવતાસવેા તે ના ય દ્ધ કારણમ્ ।
સવેાયા તારત યને ડં્ય તસ્ય હરા યહમ્॥ ૯૮॥

ડ્યા પાન પભાવને સદ્યાે વા પરજન્મિન ।
ભવેત્તસ્ય ફલપ્રા પ્ત ર્ડ્યસયંુક્તચેતસઃ॥ ૯૯॥
સવર્સાધનસ પ ત્તમર્મવૈ પ્ર ણધાનતઃ ।
ઉપયા ત ચ યાે ભ યા સવર્દા મામકૈતવાત્॥ ૧૦૦॥
સ સાધનપ્રત્યનીકં િવધૂયાશુ કૃતી ભવેત્ ।
ય તુ મામીશ્વર ં સવર્બુ દ્ધપ્રસરકાિરણીમ્॥ ૧૦૧॥
અનાદતૃ્ય સાધનૈકપરઃ સ્યાદ્ મૂઢભાવતઃ ।
પદે પદે િવહ યેત ફલં પ્રા યેત વા ન વા॥ ૧૦૨॥
ત માત્તુ ઋષયાે મખુ્યં તા પય સાધનં ભવેત્ ।
અેવં તા પયર્વાનવે સાધકઃ પરમઃ તઃ॥ ૧૦૩॥
તત્ર મદ્ભ ક્તયુક્ત તુ સાધકઃ સવર્પૂ જતઃ ।
સ દ્ધરાત્મવ્યવ સ તદહાનાત્મ વભાવના॥ ૧૦૪॥
આત્મ વભાવનં નનંૂ શર રાિદષુ સં સ્થતમ્ ।
તદભાવનમાત્રં તુ સ દ્ધમાઢ િવવ જતમ્॥ ૧૦૫॥
આત્મા વ્યવ સતઃ સવરિપ નાે કેવલાત્મના ।
અત અેવ તુ સ પ્રાપ્તા મહાનથર્પર પરા॥ ૧૦૬॥
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ત માત્ કેવલ ચન્માત્રં યદ્ દેહાદ્યવભાસકમ્ ।
તન્માત્રાત્મવ્યવ સ તઃ સવર્સશંયના શની॥ ૧૦૭॥
સ દ્ધિરત્યુચ્યતે પ્રાજ્ઞનૈાર્તઃ સ દ્ધરન તરા ।
સદ્ધયઃ ખેચર વાદ્યા અ ણમાદ્યા તથવૈ ચ॥ ૧૦૮॥
આત્મિવજ્ઞાન સદ્ધે તુ કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્ ।
તાઃ સવાર્ તુ પિર ચ્છન્નાઃ સદ્ધયાે દેશકાલતઃ॥ ૧૦૯॥
ઇયં સ્યાદપિર ચ્છન્નાઃ વાત્મિવદ્યા શવા ત્મકા ।
વાત્મિવદ્યાસાધનષેુ તાઃ સવાર્ઃ સપુ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૧૧૦॥

આત્મિવદ્યાિવધાવેતા વ તરાયપ્રયાજેકાઃ ।
િક તા ભિર દ્ર લાત્મ સ દ્ધતુલ્યા ભર િહતમ્॥ ૧૧૧॥
યસ્ય સાક્ષાદ્ બ્રહ્મપદમિપ સ્યા ણસ મતમ્ ।
િકય ત્યેતાઃ સદ્ધયાે વૈ કાલક્ષપણહેતવઃ॥ ૧૧૨॥
ત માત્ સ દ્ધનતરા સ્યાદાત્મિવજ્ઞાન સ દ્ધતઃ ।
યયાઽત્ય તશાેકનાશાે ભવેદાન દસા દ્રતા॥ ૧૧૩॥
સવૈ સ દ્ધનતરા તુ ત્યુગ્રાસિવમાે ચની ।
ઇયમાત્મજ્ઞાન સ દ્ધિવિવધા યાસભેદતઃ॥ ૧૧૪॥
બુ દ્ધનૈમર્લ્યભેદાચ્ચ પિરપાકિવભેદતઃ ।
સકં્ષપેત તુ િત્રિવધા ચાેત્તમા મ યમાઽધમા॥ ૧૧૫॥
લાેકે દ્વ ના ષયઃ પિઠતશ્રુ તસ મતા ।
મેધયા ચ મહા યાસાદ્ વ્યાપારશતસઙુ્કલા॥ ૧૧૬॥
અ ય ખ લતવણાર્ યા પિઠતા શ્રુ ત ત્તમા ।
સમાિહતસ્ય વ્યાપારેઽસમાિહતસ્ય ચા યદા॥ ૧૧૭॥
પવૂર્વદ્યાઽ ય ખ લતા પિઠતા મ યમા શ્રુ તઃ ।
યા સદા હ્યનુસ ધાનયાેગાદેવ ભવેત્તથા॥ ૧૧૮॥
પિઠતા શ્રુ તરત્ય તા ખ લતા વધમા િહ સા ।
અેવમવેાત્મિવજ્ઞાન સ દ્ધ ક્તા િત્રધષર્યઃ॥ ૧૧૯॥
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॥ િવદ્યાગીતા॥

યા મહાવ્યવહારેષુ પ્ર તસ ધાનવજર્ને ।
અ યદા તદ્વજર્ને વા સવર્દા પ્ર તસ ધતઃ॥ ૧૨૦॥
અ યનૂાિધકભાવા સ્યા સાેત્તમા મ યમાઽધમા ।
અત્રાેત્તમવૈ સં સદ્ધઃે પરા કાષ્ઠા િન િપતા॥ ૧૨૧॥
વ ાિદ વ યવસ્થાસુ યદા સ્યા પરમા સ્થ તઃ ।

િવચારક્ષણતુલ્યવે સ દ્ધઃ સા પરમાેત્તમા॥ ૧૨૨॥
સવર્ત્ર વ્યવહારેષુ યત્નાત્ સસં્કારબાેધતઃ ।
યદા પ્ર ત્તઃ સદ્ધઃે સા પરા કાષ્ઠા સમીિરતા॥ ૧૨૩॥
અયત્નનેવૈ પરમે સ્થ તઃ સવંેદનાત્મિન ।
અવ્યાહતા યદા સ દ્ધ તદા કાષ્ઠાં સમાગતા॥ ૧૨૪॥
વ્યવહારપરાે ભાવાન્ પ યન્નિપ ન પ ય ત ।
દ્વતંૈ તદા િહ સા સ દ્ધઃ પૂણર્તામ ભસઙ્ગતા॥ ૧૨૫॥

ગરાદાૈ વ્યવહરન્નિપ િનિદ્રતવદ્ યદા ।
સ્થ ત તદા િહ સા સ દ્ધઃ પૂણર્તામ ભસઙ્ગતા॥ ૧૨૬॥
અેવં સ દ્ધમનપુ્રાપ્તઃ સદ્ધષેૂત્તમ ઉચ્યતે ।
વ્યવહારપરાે િનતં્ય ન સમાિધ િવમુ ચ ત॥ ૧૨૭॥
કદા ચદિપ મેધાવી સ સદ્ધષેૂત્તમાે મતઃ ।
જ્ઞાિનનાં િવિવધાનાં ચ સ્થ ત ના ત સવર્દા॥ ૧૨૮॥
વાનુભૂત્યા વા તરેવ સ સદ્ધષેૂત્તમાે મતઃ ।

સશંયાે વાિપ કામાે વા યસ્ય ના ત્યેવ લેશતઃ॥ ૧૨૯॥
િનભર્યાે વ્યવહારેષુ સ સદ્ધષેૂત્તમાે મતઃ ।
સવર્ સખુ ચ દુઃખ ચ વ્યવહાર ચ ગતમ્॥ ૧૩૦॥
વાત્મ યવેા ભજના ત સ સદ્ધષેૂત્તમાે મતઃ ।

અત્ય તં બદ્ધમાત્માનં મુક્તં ચાિપ પ્રપ ય ત॥ ૧૩૧॥
યઃ વાત્મિન તુ સવાર્ત્મા સ સદ્ધષેૂત્તમાે મતઃ ।
યઃ પ યન્ બ ધ લાિન સવર્દા વાત્મિન સુ્ફટમ્॥ ૧૩૨॥
માેકં્ષ નાપેક્ષતે ક્વાિપ સ સદ્ધષૂેત્તમાે મતઃ ।
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સદ્ધાેત્તમાેઽહમવેેહ ન ભેદ વાવયાેઃ ક્વ ચત્॥ ૧૩૩॥
અેતદ્વા ઋષયઃ પ્રાેક્તં સુ પષ્ટમનુયુક્તયા ।
અેતન્મયાેક્તં િવજ્ઞાય ન ક્વ ચત્ પિરમુહ્ય ત॥ ૧૩૪॥
ઇત્યુ વા સા પરા િવદ્યા િવરરામ ગુદ્વહ ।
શ્રુ વૈતદષૃયઃ સવર્ સ દેહમપહાય ચ॥ ૧૩૫॥
ન વા શવાદ ન્ લાેકેશાન્ જગ્મુઃ વં વં િનવેશનમ્ ।
િવદ્યાગીતા મયષૈા તે પ્રાેક્તા પાપાૈઘના શની॥ ૧૩૬॥
શ્રુતા િવચાિરતા સ યક્ વાત્મસામ્રાજ્યદાિયની ।
િવદ્યાગીતાઽત્યુત્તમેયં સાક્ષા દ્વદ્યાિન િપતા॥ ૧૩૭॥
પઠતાં પ્રત્યહં પ્રીતા જ્ઞાનં િદશ ત સા વયમ્ ।
સસંાર ત મરા ભાેધાૈ મ જતાં તર ણભર્વેત્॥ ૧૩૮॥
ઇ ત શ્રીિત્રપુરારહસ્યે જ્ઞાનખ ડે
િવદ્યાગીતાનામ િવશ તતમાેઽ યાયઃ॥
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