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BhojaVritti

ભાજે ત્ત

॥ પાત જલયાેગસતૂ્રમ્॥
ધારેશ્વરભાજેદેવિવર ચતરાજમાતર્ ડ ત્તસમેતં

દેહાદ્ધર્યાેગઃ શવયાેઃ સ શ્રેયાં સ તનાેતુ વઃ ।
દુ પ્રાપમિપ ય ત્યા જનઃ કૈવલ્યમશ્નુતે॥ ૧॥
િત્રિવધા યિપ દુઃખાિન યદનુ મરણા ણામ્ ।
પ્રયા ત સદ્યાે િવલયં તં તુમઃ શવમવ્યયમ્॥ ૨॥
પત જ લમનુે ક્તઃ કા યપૂવાર્ જયત્યસાૈ ।
પુપં્રકૃત્યાેિવયાેગાેઽિપ યાેગ ઇત્યુિદતાે યયા॥ ૩॥
જય ત વાચઃ ફ ણભતુર્રા તરસુ્ફરત્તમ તાેમિનશાકર વષઃ ।
િવભાવ્યમાનાઃ સતતં મનાં સ યાઃ સતાં સદાન દમયાિન કુવર્તે॥ ૪॥
શ દાનામનુશાસનં િવદધતા પાત જલે કુવર્તા ત્ત
રાજ ગાઙ્કસજં્ઞકમિપ વ્યત વતા વૈદ્યકે ।
વાક્ચેતાવેપુષાં મલઃ ફ ણ તાં ભત્રવ યનેાેદૃ્ધત તસ્ય
શ્રીરણરઙ્ગમ લ પતવેાર્ચાે જય ત્યુ વલાઃ॥ ૫॥
દુબાધં યદતીવ ત દ્વજહ ત પષ્ટાથર્ મત્યુ ક્ત ભઃ
પષ્ટાથ વ તિવ ત િવદધ ત વ્યથઃ સમાસાિદકૈઃ ।
અસ્થાનેઽનપુયાે ગ ભશ્ચ બહુ ભજર્ પૈભ્રર્મં ત વતે
શ્રાે ણા મ ત વ તુિવ લવકૃતઃ સવઽિપ ટ કાકૃતઃ॥ ૬॥
ઉ જ્ય િવ તરમુદસ્ય િવક પ લં
ફ ગપુ્રકાશમવધાયર્ ચ સ યગથાર્ન્ ।

સ તઃપત જ લમતે િવ તમર્યેય-
માત યતે બુધજનપ્ર તબાેધહેતુઃ॥ ૭॥
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અથ સમાિધપાદઃ॥ ૧॥
અથ યાેગાનુશાસનમ્॥ સમાિધ ૧॥
ત્તઃ— અનને સતૂ્રેણ શાસ્ત્રસ્ય

સ બ ધા ભધેયપ્રયાજેના યાખ્યાય તે ।
અથશ દાેઽિધકારદ્યાેતકાે મઙ્ગલાથર્કશ્ચ । યાેગાે યુ ક્તઃ સમાધાનમ્ ।
યજુ સમાધાૈ (ધા૦ પા૦ ૪।૬૭)। અનુ શ યતે વ્યાખ્યાયતે
લક્ષણભેદાપેાયફલૈયન તદનુશાસનમ્ । યાેગસ્યાનુશાસનં
યાેગાનુશાસનમ્ । તદા શાસ્ત્રપિરસમાપ્તેરિધકૃતં
બાેદ્ધવ્ય મત્યથર્ઃ ।
તત્ર શાસ્ત્રસ્યવ્યુ પાદ્યતયા યાેગઃ સસાધનઃ સફલાેઽ ભધેયઃ ।
તદ્વ્યુ પાદનં ચ ફલમ્ । વ્યુ પાિદતસ્ય યાેગસ્ય કૈવલ્યં ફલમ્ ।
શાસ્ત્રા ભધેયયાેઃ પ્ર તપાદ્યપ્ર તપાદકભાવલક્ષણઃ સ બ ધઃ ।
અ ભધેયસ્ય ત ફલસ્ય ચ કૈવલ્યસ્ય સા યસાધનભાવઃ । અેતદુક્તં
ભવ ત—વ્યુ પાદ્યસ્ય યાેગસ્ય સાધનાિન શાસે્ત્રણ પ્રદ યર્ તે ।
ત સાધન સદ્ધાે યાેગઃ કૈવલ્યાખ્યં ફલમુ પાદય ત॥ ૧॥
તત્ર કાે યાેગ ઇત્યાહ—

યાેગ શ્ચત્ત ત્તિનરાેધઃ॥ સમાિધ ૨॥
ત્તઃ— ચત્તસ્ય િનમર્લસ વપિરણામ પસ્ય યા
ત્તયાેઽઙ્ગાઙ્ ગભાવપિરણામ પા તાસાં િનરાેધાે બિહમુર્ખતયા
પિરણ તિવચ્છેદાદ તમુર્ખતયા પ્ર તલાેમપિરણામને વકારણે લયાે યાેગ
ઇત્યાખ્યાયતે । સ ચ િનરાેધઃ સવાર્સાં ચત્તભૂમીનાં સવર્પ્રા ણનાં
ધમર્ઃ કદા ચત્ કસ્યા ચદ્ભૂમવાિવભર્વ ત ।
તાશ્ચ ક્ષપ્તં મૂઢં િવ ક્ષપ્તમ્ અેકાગ્રં િન દ્ધ મ ત ચત્તસ્ય
ભૂમય શ્ચત્તસ્યાવસ્થાિવશષેાઃ । તત્ર ક્ષપ્તં રજસ ઉદ્રકેાદ સ્થરં
બિહમુર્ખતયા સખુદુઃખાિદિવષયષેુ િવક પતષેુ વ્યવિહતષેુ વા રજસા
પ્રેિરતમ્ । તચ્ચ સદૈવ દૈત્યદાનવાદ નામ્ । મૂઢં તમસ ઉદ્રકેાત્
કૃત્યાકૃત્યિવભાગમ તરેણ ક્રાેધાિદ ભિવ દ્ધકૃત્યે વવે
િનય મતમ્ ।
તચ્ચ સદૈવ રક્ષઃિપશાચાદ નામ્ । િવ ક્ષપ્તં તુ
સ વાેદ્રકેાદ્વૈ શષ્ટ ને
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પિરહૃત્ય દુઃખસાધનં સખુસાધને વવે શ દાિદષુ પ્ર ત્તમ્ ।
તચ્ચ સદૈવ દેવાનામ્ ।
અેતદુક્તં ભવ ત— રજસા પ્ર ત્ત પં તમસા પરાપકારિનયતં
સ વને સખુમયં ચત્તં ભવ ત । અેતા તસ્ર શ્ચત્તાવસ્થાઃ
સમાધાવનપુયાે ગ યઃ । અેકાગ્રિન દ્ધ પે દ્વે ચ
સ વાે કષાર્દ્યથાેત્તરમવ સ્થત વાત્ સમાધાવપુયાેગં ભજેતે ।
સ વાિદક્રમવ્યુ ક્રમે વયમ ભપ્રાયઃ— દ્વયાેરિપ
રજ તમસાેરત્ય તહેય વેઽ યેતદથ રજસઃ પ્રથમમપુાદાનમ્ ।
યાવન્ન પ્ર ત્તદર્ શતા તાવિન્ન ત્તનર્ શક્યતે દશર્િયતુ મ ત
દ્વયાવે્યર્ત્યયને પ્રદશર્નમ્ । સ વસ્ય વેતદથ પશ્ચાત્
પ્રદશર્નં
યત,્ તસ્યાે કષણાેત્તરે દ્વે ભૂમી યાેગાપેયાે ગ યાિવ ત ।
અનયાેદ્વર્યાેરેકાગ્રિન દ્ધયાેભૂર્ યાેયર્ શ્ચત્તસ્યૈકાગ્રતા પઃ પિરણામઃ
સ
યાેગ ઇત્યુકં્ત ભવ ત । અેકાગ્રે બિહ ર્ ત્તિનરાેધઃ । િન દ્ધે ચ
સવાર્સાં
ત્તનાં સસં્કારાણાં ચ પ્રિવલય ઇત્યનયાેરેવ ભૂ યાેયાગસ્ય

સ ભવઃ॥ ૨॥
ઇદાની ં સતૂ્રકાર શ્ચત્ત ત્તિનરાેધપદાિન વ્યાખ્યાતુકામઃ પ્રથમં
ચત્તપદં વ્યાચષ્ટે—

તદા દ્રષુ્ટઃ વ પેઽવસ્થાનમ્॥ સમાિધ ૩॥
ત્તઃ— દ્રષુ્ટઃ પુ ષસ્ય ત મન્ કાલે વ પે
ચન્માત્રતાયામવસ્થાનં
સ્થ તભર્વ ત । અયમથર્ઃ— ઉ પન્નિવવેકખ્યાતે શ્ચ સકં્રમાભાવાત્
ક ર્ વા ભમાનિન ત્તાૈ પ્રાેચ્છન્નપિરણામાયાં બુદ્ધાવાત્મનઃ
વ પેણાવસ્થાનં સ્થ તભર્વ ત॥ ૩॥
વ્યુ થાનદશાયાં તુ તસ્ય િક પ મત્યાહ—

ત્તસા ય મતરત્ર॥ સમાિધ ૪॥
ત્તઃ— ઇતરત્ર યાેગાદ ય મન્ કાલે ત્તયાે યા

વક્ષ્યમાણલક્ષણા તા ભઃ સા યં તદૂ્રપ વમ્ । અયમથર્ઃ—
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યાદૃ યાે ત્તયઃ
સખુદુઃખમાેહા ત્મકાઃ પ્રાદુભર્વ ત તાદગૃ્રપૂ અેવ સવંેદ્યતે
વ્યવહ ર્ ભઃ પુ ષઃ । તદેવં ય મન્નેકાગ્રતયા પિરણતે
ચ તશક્તેઃ
વ મન્ પે પ્ર તષ્ઠાનં ભવ ત ય મશ્ચે દ્રય ત્તદ્વારેણ
િવષયાકારેણ પિરણતે પુ ષ તદૂ્રપાકાર ઇવ પિરભાવ્યતે । યથા
જલતરઙ્ગષેુ ચલ સુ ચ દ્રશ્ચલિન્નવ પ્ર તભાષતે ત ચ્ચત્તમ્॥ ૪॥
ત્તપદં વ્યાખ્યાતુમાહ—

ત્તયઃ પ ચત યઃ ક્લષ્ટાઽ ક્લષ્ટાઃ॥ સમાિધ ૫॥
ત્તઃ— ત્તય શ્ચત્તપિરણામિવશષેાઃ ।
ત્તસમુદાયલક્ષણસ્યાઽવયિવનાે યાઽવયવભૂતા
ત્તય તદપેક્ષયા તય પ્રત્યયઃ (અષ્ટા૦
૫।૨।૪૨)। અેતદુક્તં ભવ ત— પ ચ ત્તયઃ ક દૃ યઃ ।
ક્લષ્ટા અ ક્લષ્ટાઃ । ક્લેશવૈર્ક્ષ્યમાણલક્ષણૈરાક્રા તાઃ ક્લષ્ટાઃ ।
ત દ્વપર તા અ ક્લષ્ટાઃ॥ ૫॥
અેતા અેવ પ ચ ત્તયઃ સિઙ્ક્ષ ય ઉિદ્દ ય તે—

પ્રમાણિવપયર્યિવક પિનદ્રા તયઃ॥ સમાિધ ૬॥
ત્તઃ—આસાં ક્રમેણ લક્ષણમાહ—

પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમાઃ પ્રમાણાિન॥ સમાિધ ૭॥
ત્તઃ— અત્રા તપ્ર સદ્ધ વાત્ પ્રમાણાનાં શાસ્ત્રકારેણ

ભેદિન પણનેવૈ
ગત વા લક્ષણસ્ય થક્ લક્ષણં ન કૃતમ્ । પ્રમાણલક્ષણ તુ
—

અિવસવંાિદ જ્ઞાનં પ્રમાણ મ ત । ઇ દ્રયદ્વારેણ
બાહ્યવ તપૂરાગા ચ્ચત્તસ્ય
ત દ્વષયસામા યિવશષેાત્મનાેઽથર્સ્ય િવશષેાવધારણપ્રધાના ત્તઃ
પ્રત્યક્ષમ્ । ગ્ હીતસ બ ધા લઙ્ગા લઙ્ ગિન સામા યા યવસાયાેઽનુમાનમ્ ।
આપ્તવચનમાગમઃ॥ ૭॥
અેવં પ્રમાણ પાં ત્ત વ્યાખ્યાય િવપયર્ય પામાહ—
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િવપયર્યાે મ યાજ્ઞાનમતદૂ્રપપ્ર તષ્ઠમ્॥ સમાિધ ૮॥
ત્તઃ— અતથાભૂતેઽથ તથાે પદ્યમાનં જ્ઞાનં િવપયર્યઃ ।

યથા શુ ક્તકાયાં રજતજ્ઞાનમ્ । અતદૂ્રપપ્ર તષ્ઠ મ ત ।
તસ્યાથર્સ્ય યદૂ્રપં ત મન્ પે ન
પ્ર તષ્ઠ ત તસ્યાથર્સ્ય યત્ પારમા થકં પં ન તત્ પ્ર તભાસયતી ત
યાવત્ । સશંયાેઽ યતદૂ્રપપ્ર ત ષ્ઠત વા ન્મ યાજ્ઞાનમ્ । યથા
સ્થા વાર્ પુ ષાે વે ત॥ ૮॥
િવક પ ત્ત વ્યાખાતુમાહ—

શ દજ્ઞાનાનપુાતી વ તુશૂ યાે િવક પઃ॥ સમાિધ ૯॥
ત્તઃ— શ દજિનતં જ્ઞાનં શ દજ્ઞાનમ્ । તદનપુ તતું

શીલં યસ્ય સઃ શ દજ્ઞાનાનપુાતી । વ તનુ તથા વમનપેક્ષમાણાે
યાેઽ યવસાયઃ સ િવક પ ઇત્યુચ્યતે । યથા પુ ષસ્ય ચૈત યં
વ પ મ ત । અત્ર દેવદત્તસ્ય ક બલ ઇ ત શ દજિનતે જ્ઞાને ષ ઠ્યા
યાેઽ યવ સતાે ભેદ ત મહાિવદ્યમાનમિપ સમારાે ય પ્રવતર્તેઽ યવસાયઃ ।
વ તુત તુ ચૈત યમવે પુ ષઃ॥ ૯॥
િનદ્રાં વ્યાખ્યાતુમાહ—

અભાવપ્રત્યયાલ બના ત્તિનદ્રા॥ સમાિધ ૧૦॥
ત્તઃ— અભાવપ્રત્યયઆલ બનં યસ્યાઃ સા તથાેક્તા । અેતદુક્તં

ભવ ત— યા સ તતમુિદ્રક્ત વાત્તમસઃ સમ તિવષયપિરત્યાગને
પ્રવતર્તે ત્તઃ સા િનદ્રા । તસ્યાશ્ચ સખુમહમ વા સ મ ત
તદશર્નાત્ તેશ્ચાનુભવવ્ય તરેકેણાનપુપત્તે ર્ ત્ત વમ્॥ ૧૦॥
ત વ્યાખ્યાતુમાહ—

અનુભૂતિવષયાસ પ્રમાષેઃ તઃ॥ સમાિધ ૧૧॥
ત્તઃ— પ્રમાણનેાનુભૂતસ્ય િવષયસ્ય યાેઽયમસ પ્રમાષેઃ

સસં્કારદ્વારેણ
બુદ્ધાવારાેહઃ સા તઃ । તત્ર પ્રમાણિવપયર્યિવક પા ગ્રદવસ્થાઃ ।
તા અેવ તદનુભવબલાત્ પ્રક્ષીયમાણાઃ વ ઃ var (પ્રત્યક્ષાયમાણાઃ ) ।
િનદ્રા વસવંેદ્યમાનિવષયા । તશ્ચ
પ્રમાણિવપયર્યિવક પિનદ્રાિન મત્તઃ॥ ૧૧॥
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અેવં ત્તીવ્યાર્ખ્યાય સાપેાયં િનરાેધં વ્યાખ્યાતુમાહ—

અ યાસવૈરાગ્યા યાં તિન્નરાેધઃ॥ સમાિધ ૧૨॥
ત્તઃ— અ યાસવૈરાગ્યે વક્ષ્યમાણલક્ષણે તા યાં

પ્રકાશપ્ર ત્તિનયમ પા યા ત્તય તાસાં િનરાેધાે ભવતીત્યુક્તં
ભવ ત । તાસાં િવિન ત્તબાહ્યા ભિનવેશાનામ તમુર્ખતયા વકારણ
અેવ ચત્તે શ ક્ત પતયાઽવસ્થાનમ્ । તત્ર િવષયદાષેદશર્નજેન
વૈરાગ્યેણ તદ્વમૈખુ્યમુ પાદ્યતે । અ યાસને ચ સખુજનકં
શા તપ્રવાહપ્રદશર્નદ્વારેણ દૃઢસ્થૈયર્મુ પાદ્યતે । ઇ થં
તા યાં ભવ ત ચત્ત ત્તિનરાેધઃ॥ ૧૨॥
અ યાસં વ્યાખ્યાતુમાહ—

તત્ર સ્થતાૈ યત્નાેઽ યાસઃ॥ સમાિધ ૧૩॥
ત્તઃ— ત્તરિહતસ્ય ચત્તસ્ય વ પિનષ્ઠઃ પિરણામઃ
સ્થ ત તસ્યાં યત્ન ઉ સાહઃ પનુઃપનુ તથા વને ચેત સ િનવેશનમ યાસ
ઇત્યુચ્યતે॥ ૧૩॥
તસ્યવૈ િવશષેમાહ—

સ તુ દ ઘર્કાલનૈર તયર્સ કારાસિેવતાે દૃઢભૂ મઃ॥ સમાિધ ૧૪॥
ત્તઃ— બહુકાલં નૈર તયણાદરા તશયને ચ સવે્યમાનાે

દૃઢભૂ મઃ સ્થરાે ભવ ત । દાઢ્ર્યાય પ્રભવતીત્યથર્ઃ॥ ૧૪॥
વૈરાગ્યસ્ય લક્ષણમાહ—

દષૃ્ટાનુશ્રિવકિવષયિવ ણસ્ય વશીકારસજં્ઞા વૈરાગ્યમ્॥ સમાિધ ૧૫॥
ત્તઃ— દ્વિવધાે િહ િવષયાે દષૃ્ટ આનુશ્રિવકશ્ચ ।

દષૃ્ટ ઇહૈવાપેલ યમાનઃ શ દાિદઃ । દેવલાેકાદાવાનુશ્રિવકઃ ।
અનુશ્રૂયતે ગુ મખુાિદત્યનુશ્રવાે વેદ તત આગતઆનુશ્રિવકઃ ।
તયાેદ્વર્યાેરિપ િવષયયાેઃ પિરણામિવરસ વદશર્ના દ્વગતગધર્સ્ય
યા વશીકારસજં્ઞા મમૈતે વ યા નાહમેતષેાં વ ય ઇ ત યાેઽયં
િવમશર્ તદ્વરૈાગ્યમુચ્યતે॥ ૧૫॥
તસ્યવૈ િવશષેમાહ—
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ત પરં પુ ષખ્યાતેગુર્ણવૈ યમ્॥ સમાિધ ૧૬॥
ત્તઃ— તદ્વરૈાગ્યં પરં પ્રકૃષં્ટ પ્રથમં વૈરાગ્યં

િવષયિવષયં દ્વતીયં ગુણિવષયમુ પન્નગુણપુ ષિવવેકખ્યાતેરેવ
ભવ ત । િનરાેધસમાધેરત્ય તાનુકૂલ વાત્॥ ૧૬॥
અેવં યાેગસ્ય વ પમુ વા સ પ્રજ્ઞાત વ પભેદમાહ—

િવતકર્િવચારાન દા મતા પાનુગમા સ પ્રજ્ઞાતઃ॥ સમાિધ ૧૭॥
ત્તઃ— સમાિધિર ત શષેઃ । સ યક્ સશંયિવપયર્યરિહત વને

પ્રજ્ઞાયતે પ્રકષણ જ્ઞાયતે ભાવ્યસ્ય પં યને સ સ પ્રજ્ઞાતઃ
સમાિધભાર્વનાિવશષેઃ । સ િવતકાર્િદભેદાચ્ચતુિવધઃ—
સિવતકર્ઃ સિવચારઃ સાન દઃ સા મતશ્ચ । ભાવના ભાવ્યસ્ય
િવષયા તરપિરહારેણ ચેત સ પનુઃપનુિનવેશનમ્ । ભાવ્યં ચ
દ્વિવધમ્— ઈશ્વર ત વાિન ચ । તા યિપ દ્વિવધાિન જડાજડભેદાત્ ।
જડાિન ચતુિવશ તઃ । અજડઃ પુ ષઃ ।
તત્ર યદા મહાભૂતાની દ્રયા ણ સ્થૂલાિન િવષય વનેાદાય
પવૂાર્પરાનુસ ધાનને શ દાથા લખેસ ભેદેન ચ ભાવના
િક્રયતે તદા સિવતકર્ઃ સમાિધઃ । અ મન્નવેાવલ બને
પવૂાર્પરાનુસ ધાનશ દાે લખેશૂ ય વને યદા ભાવના
પ્રવતર્તે તદા િનિવતકર્ઃ । તન્માત્રા તઃકરણલક્ષણં
સૂ મિવષયમાલ બ્ય તસ્ય દેશકાલધમાર્વચ્છેદેન યદા ભાવના
તદા સિવચારઃ । ત મન્નવેાવલ બને દેશકાલધમાર્વચ્છેદં
િવના ધ મમાત્રાવભા સ વને ભાવના િક્રયમાણા િનિવચાર ઇત્યુચ્યતે ।
અેવપંયર્ તઃ સમાિધઃ ગ્રાહ્યસમાપ ત્તિર ત વ્યપિદ યતે ।
યદા તુ રજ તમાેલેશાનુિવદ્ધમ તઃકરણસ વં ભાવ્યતે
તદા ગુણભાવા ચ્ચ તશક્તેઃ સખુપ્રકાશમયસ્ય સ વસ્ય
ભાવ્યમાનસ્યાેદ્રકેાત્ સાન દઃ સમાિધભર્વ ત । ત મન્નવે સમાધાૈ
યે બદ્ધ તય ત વા તરં પ્રધાનપુ ષ પં ન પ ય ત
તે િવગતદેહાહંકાર વા દ્વદેહશ દવાચ્યાઃ । ઇયં ગ્રહણસમાપ ત્તઃ ।
તતઃ પરં રજ તમાેલેશાન ભભૂતશદુ્ધસ વમાલ બનીકૃત્ય યા
પ્રવતર્તે ભાવના તસ્યાં ગ્રાહ્યસ્ય યગ્ભાવા ચ્ચ તશક્તે દ્રકેાત્
સત્તામાત્રાવશષે વને સમાિધઃ સા મત ઇત્યુચ્યતે । ન
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ચાહંકારા મતયાેરભેદઃ શઙ્કનીયઃ । યતાે યત્રા તઃકરણમહ મ ત
ઉ લખેને િવષયાન્ વેદયતે સાેઽહંકારઃ । યત્રા તમુર્ખતયા
પ્ર તલાેમપિરણામે પ્રકૃ તલીને ચેત સ સત્તામાત્રમવભા ત સાઽ મતા ।
અ મન્નવે સમાધાૈ યે કૃતપિરતાષેાઃ પરં પરમાત્માનં પુ ષં
ન પ ય ત તષેાં ચેત સ વકારણે લયમપુાગતે પ્રકૃ તલયા
ઇત્યુચ્ય તે । યે પરં પુ ષં જ્ઞા વા ભાવનાયાં પ્રવતર્ તે તષેા મયં
િવવેકખ્યા તગ્રર્હી સમાપ ત્તિરત્યુચ્યતે ।
તત્ર સ પ્રજ્ઞાતે સમાધાૈ ચતસ્રાેઽવસ્થાઃ શ ક્ત પતયાઽવ તષ્ઠ તે ।
તત્રૈકૈકસ્યા ત્યાગ ઉત્તરાેત્તરે ત ચતુરવસ્થાેઽયં સ પ્રજ્ઞાતઃ
સમાિધઃ॥ ૧૭॥
અસ પ્રજ્ઞાતમાહ—

િવરામપ્રત્યયા યાસપવૂર્ઃ સસં્કારશષેાેઽ યઃ॥ સમાિધ ૧૮॥
ત્તઃ— િવર યતેઽનનેે ત િવરામાે િવતકાર્િદ ચ તાત્યાગઃ ।

િવરામશ્ચાસાૈ પ્રત્યયશ્ચે ત િવરામપ્રત્યયઃ । તસ્યા યાસઃ
પાનૈઃપુ યને ચેત સ િનવેશનમ્ । તત્ર યા કા ચદ્વ ૃ ત્ત લસ ત તસ્યા
ને ત નેતી ત નૈર તયણ પયુર્દસનં િવરામપ્રત્યયા યાસઃ । ત પૂવર્ઃ
સ પ્રજ્ઞાતસમાિધઃ । સસં્કારશષેાેઽ ય ત દ્વલક્ષણાેઽયમસ પ્રજ્ઞાત
ઇત્યથર્ઃ । ન તત્ર િક ચદ્વદે્યમ્ । અસ પ્રજ્ઞાતાે િનબ જઃ સમાિધઃ ।
ઇહ ચતુિવધ શ્ચત્તસ્ય પિરણામઃ—વ્યુ થાનં સમાિધપ્રાર ભ
અેકાગ્રતા િનરાેધશ્ચ । તત્ર ક્ષપ્તમૂઢે ચત્તભૂમી વ્યુ થાનમ્ ।
િવ ક્ષપ્તા ભૂ મઃ સ વાેદ્રકેાત્ સમાિધપ્રાર ભઃ । િન દ્ધકૈાગ્રતે
ચ પયર્ તભૂમી । પ્ર તપિરણામં ચ સસં્કારાઃ । તત્ર
વ્યુ થાનજિનતાઃ સસં્કારાઃ સમાિધપ્રાર ભજૈઃ સસં્કારૈઃ પ્રત્યાહ ય તે ।
ત શ્ચૈકાગ્રતાજૈઃ । િનરાેધજિનતૈરેકાગ્રતા િનરાેધ ઃ સસં્કારાઃ
વ પં ચ હ ય તે । યથા સવુણર્સવં લતં માયમાનં સીસકમાત્માનં
સવુણર્મલં ચ િનદર્હ ત । અેવમેકાગ્રતાજિનતાન્ સસં્કારાન્ િનરાેધ ઃ
વાત્માનં ચ િનદર્હ ત॥ ૧૮॥
તદેવં યાેગસ્ય વ પં ભેદં ચ સકં્ષપેેણાપેાયાંશ્ચા ભધાય
િવ તાર પેણાપેાયં યાેગા યાસપ્રદશર્નપૂવર્કમપુક્રમતે—

ભવપ્રત્યયાે િવદેહપ્રકૃ તલયાનામ્॥ સમાિધ ૧૯॥
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ત્તઃ— િવદેહાઃ પ્રકૃ તલયાશ્ચ િવતકાર્િદભૂ મકાસતૂ્રે
(૧।૧૭)વ્યાખ્યાતાઃ । તષેાં સમાિધભર્વપ્રત્યયઃ ।
ભવઃ સસંારઃ સ અેવ પ્રત્યયઃ કારણં યસ્ય સ ભવપ્રત્યયઃ ।
અયમથર્ઃ—આિધમાત્રા તભૂર્તા અેવ તે સસંારે [આિવભૂર્તા
અેવ સસંારે ત]ે તથાિવધસમાિધભા ે ભવ ત । તષેાં
પરત વાઽદશર્નાદ્યાેગાભાસાેઽયમ્ । અતઃ પરત વજ્ઞાને તદ્ભાવનાયાં
ચ મુ ક્તકામને મહાન્ યત્નાે િવધેય ઇત્યેતદથર્મપુિદષ્ટમ્॥ ૧૯॥
તદ યષેા તુ—

શ્રદ્ધાવીયર્ તસમાિધપ્રજ્ઞાપૂવર્ક ઇતરેષામ્॥ સમાિધ ૨૦॥
ત્તઃ— િવદેહપ્રકૃ તલયવ્ય તિરક્તાનાં શ્રદ્ધાિદપવૂર્કઃ

શ્રદ્ધાદયઃ પવૂ ઉપાયા યસ્ય સ શ્રદ્ધાિદપવૂર્કઃ ।
તે ચ શ્રદ્ધાદયઃ ક્રમાદુપાયાપેેયભાવને પ્રવતર્માનાઃ
સ પ્રજ્ઞાતસમાધે પાયતાં પ્ર તપદ્ય તે । તત્ર શ્રદ્ધા યાેગિવષયે
ચેતસઃ પ્રસાદઃ । વીયર્મુ સાહઃ । તરનુભૂતાસ પ્રમાષેઃ ।
સમાિધરેકાગ્રતા । પ્રજ્ઞા પ્રજ્ઞાતવ્યિવવેકઃ ।
તત્ર શ્રદ્ધાવતાે વીય યતે યાેગિવષય ઉ સાહવાન્ ભવ ત ।
સાે સાહસ્ય ચ પાશ્ચાત્યાસુ ભૂ મષુ ત પદ્યતે । ત મરણાચ્ચ
ચેતઃ સમાધીયતે । સમાિહત ચત્તશ્ચ ભાવ્યં સ ય ગ્વવેકેન
ના ત । ત અેતે સ પ્રજ્ઞાતસ્ય સમાધે પાયા તસ્યા યાસાત્ પરાચ્ચ

વૈરાગ્યાદ્ભવત્યસ પ્રજ્ઞાતઃ॥ ૨૦॥
ઉક્તાપેાયવતાં યાે ગનામપુાયભેદાદ્ભેદાનાહ—

તીવ્રસવંેગાનામાસન્નઃ॥ સમાિધ ૨૧॥
ત્તઃ— સમાિધલાભ ઇ ત શષેઃ। સવંેગઃ િક્રયાહેતુદૃર્ઢતરઃ

સસં્કારઃ । સ તીવ્રાે યષેામિધમાત્રાપેાયાનાં તષેામાસન્નઃ સમાિધલાભઃ
સમાિધફલં ચાસનં્ન ભવ ત । શીઘ્રમવે સ પદ્યત ઇત્યથર્ઃ॥ ૨૧॥
કે તે તીવ્રસવંેગા ઇત્યાહ—

દુમ યાિધમાત્ર વાત્તતાેઽિપ િવશષેઃ॥ સમાિધ ૨૨॥
ત્તઃ— તે ય ઉપાયે યાે દ્વાિદભેદ ભન્ને ય ઉપાયવતાં

િવશષેાે ભવ ત । દુમર્ યાેઽિધમાત્ર ઇત્યુપાયભેદાઃ । તે
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પ્રત્યેકં દુસવંેગમ યસવંેગતીવ્રસવંેગભેદાત્ િત્રધા ।
તદ્ભેદેન ચ નવ યાે ગનાે ભવ ત— દૂપાયાે દુસવંેગાે
મ યસવંેગ તીવ્રસવંેગશ્ચ । મ યાપેાયાે દુસવંેગાે
મ યસવંેગ તીવ્રસવંેગશ્ચ । અિધમાત્રાપેાયાે દુસવંેગાે
મ યસવંેગ તીવ્રસવંેગશ્ચ । અિધમાત્ર ઉપાયે તીવ્રે સવંેગે ચ
મહાન્ યત્નઃ કતર્વ્ય ઇ ત ભેદાપેદેશઃ॥ ૨૨॥
ઇદાનીમેતદુપાયિવલક્ષણં સગુમમપુાયા તરં દશર્િયતુમાહ—

ઈશ્વરપ્ર ણધાનાદ્વા॥ સમાિધ ૨૩॥
ત્તઃ— ઈશ્વરાે વક્ષ્યમાણલક્ષણઃ । તત્ર પ્ર ણધાનં

ભ ક્તિવશષેાે િવ શષ્ટમપુાસનં સવર્િક્રયાણાં તત્રાપર્ણમ્ ।
િવષયસખુાિદકં ફલમિનચ્છન્ સવાર્ઃ િક્રયા ત મન્
પરમગુરાવપર્ય ત । ત પ્ર ણધાનં સમાધે ત ફલલાભસ્ય ચ
પ્રકૃષ્ટ ઉપાયઃ॥ ૨૩॥
ઈશ્વરસ્ય પ્ર ણધાનાત્ સમાિધલાભ ઇત્યુક્તમ્ । તત્રેશ્વરસ્ય વ પં
પ્રમાણં પ્રભાવં વાચકમપુાસનાક્રમં ત ફલં ચ ક્રમેણ વક્તુમાહ
—

ક્લેશકમર્િવપાકાશયૈરપરા ષ્ટઃ પુ ષિવશષે ઈશ્વરઃ॥ સમાિધ ૨૪॥
ત્તઃ— ક્લશ્ન તી ત ક્લેશા અિવદ્યાદયાે વક્ષ્યમાણાઃ ।

િવિહતિન ષદ્ધવ્યા મશ્ર પા ણ કમાર્ ણ । િવપચ્ય ત ઇ ત િવપાકાઃ
કમર્ફલાિન ત્યાયુભાગાઃ । આફલિવપાકા ચ્ચત્તભૂમાૈ શરેત ઇત્યાશયાે
વાસનાખ્યસસં્કારઃ । તૈરપરા ષ્ટ સ્ત્ર વિપ કાલષેુ ન સં ષ્ટઃ ।
પુ ષિવશષેાેઽ યે યઃ પુ ષે યાે િવ શ યતે ઇ ત િવશષે ઈશ્વરઃ
ઈશનશીલ ઇચ્છામાત્રેણ સકલજગદુદ્ધરણક્ષમઃ ।
યદ્યિપ સવષામાત્મણાં ક્લેશાિદ પશા ના ત તથાિપ
ચત્તગતા તષેામપુિદ ય તે । યથા યાેદૃ્ધગતાે જયપરાજયાૈ વા મનઃ ।
અસ્ય તુ િત્ર વિપ કાલષેુ તથાિવધાેઽિપ ક્લેશાિદપરામશા ના ત । અતઃ
સિવલક્ષણ અેવ ભગવાનીશ્વરઃ । તસ્ય ચ તથાિવધમૈશ્વયર્મનાદેઃ
સ વાે કષાર્ત્ । તસ્ય સ વાે કષર્સ્ય પ્રકૃષ્ટાજ્જ્ઞાનાદેવ । ન
ચાનયાેજ્ઞાર્નૈશ્વયર્યાેિરતરેતરાશ્રય વં પર પરાનપેક્ષ વાત્ ।
તે દ્વે જ્ઞાનૈશ્વય ઈશ્વરસ વે વતર્માને અનાિદભૂતે
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તને તથાિવધને સ વને તસ્યાનાિદરેવ સ બ ધઃ ।
પ્રકૃ તપુ ષસયંાેગિવયાેગયાેર શ્વરેચ્છાવ્ય તરેકેણાનપુપત્તેઃ ।
યથેતરેષાં પ્રા ણનાં સખુદુઃખમાેહાત્મકતયા પિરણતં ચત્તં
િનમર્લે સા વકે ધમાર્નપુ્રખ્યે પ્ર તસઙ્ક્રા તં ચચ્છાયાસકં્રા તે
સવંેદ્યં ભવ ત નવૈમીશ્વરસ્ય । તસ્ય કેવલ અેવ સા વકઃ
પિરણામ ઉ કષર્વાનનાિદસ બ ધને ભાેગ્યતયા વ્યવ સ્થતઃ । અતઃ
પુ ષા તરિવલક્ષણતયા સ અેવ ઈશ્વરઃ ।
મુક્તાત્મના તુ પનુઃપનુઃ ક્લેશાિદયાેગ તૈ તૈઃ
શાસ્ત્રાેક્તૈ પાયૈિનવ તતઃ । અસ્ય પનુઃ સવર્દૈવ તથાિવધ વાન્ન
મુક્તાત્મતુલ્ય વમ્ । ન ચેશ્વરાણામનેક વમ્ । તષેાં તુલ્ય વે
ભન્ના ભપ્રાય વાત્ કાયર્સ્યવૈાનપુપત્તેઃ । ઉ કષાર્પકષર્યુક્ત વે
ય અેવાે કૃષ્ટઃ સ અેવેશ્વર તત્રવૈ કાષ્ઠાપ્રાપ્ત વાદૈશ્વયર્સ્ય॥ ૨૪॥
અેવમીશ્વરસ્ય વ પમ ભધાય પ્રમાણમાહ—

તત્ર િનર તશયં સાવર્જ્ઞ્યબીજમ્॥ સમાિધ ૨૫॥
ત્તઃ— ત મન્ ભગવ ત સવર્જ્ઞ વસ્ય

યદ્બ જમતીતાનાગતાિદગ્રહણસ્યા પ વં મહ વં ચ મૂલ વાદ્બ જ મવ બીજમ્ ।
તત્ તત્ર િનર તશયં કાષ્ઠાં પ્રાપ્તમ્ । દષૃ્ટા હ્ય પ વમહ વાદ નાં
ધમાર્ણાં સા તશયાનાં કાષ્ઠાપ્રા પ્તઃ । યથા પરમાણાવ પ વસ્યાકાશે
પરમમહ વસ્ય । અેવં જ્ઞાનાદયાેઽિપ ચત્તધમાર્ તારત યને
પિરદૃ યમાનાઃ ક્વ ચિન્નર તશયતામાસાદય ત । યત્ર ચૈતે
િનર તશયાઃ સ ઈશ્વરઃ ।
યદ્યિપ સામા યમાત્રેઽનુમાનસ્ય પયર્વ સત વાન્ન
િવશષેાવગ તઃ સ ભવ ત તથાિપ શાસ્ત્રાદસ્ય સવર્જ્ઞ વાદયાે
િવશષેા અવગ તવ્યાઃ । તસ્ય વપ્રયાજેનાભાવે કથં
પ્રકૃ તપુ ષયાેઃ સયંાેગિવયાેગાવાપાદયતી ત નાઽઽશઙ્કનીયં તસ્ય
કા ણક વાદ્ભૂતાનુગ્રહ અેવ પ્રયાજેનમ્ । ક પપ્રલયમહાપ્રલયષેુ
િનઃશષેાન્ સસંાિરણ ઉદ્ધિર યામી ત તસ્યા યવસાયઃ । યદ્યસ્યેષં્ટ
તત્તસ્ય પ્રયાજેન મ ત॥ ૨૫॥
અેવમીશ્વરસ્ય પ્રમાણમ ભધાય પ્રભાવમાહ—

સ પવૂષામિપ ગુ ઃ કાલનેાનવચ્છેદાત્॥ સમાિધ ૨૬॥
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ત્તઃ—આદ્યાનાં સ્રષૃ્ટઈણાં બ્રહ્માદ નામિપ સ ગુ પદેષ્ટા
યતઃ સ કાલને નાવ ચ્છદ્યતેઽનાિદ વાત્ । તષેાં બ્રહ્માદ નાં
પનુરાિદમ વાદ ત કાલનેાવચ્છેદઃ॥ ૨૬॥
અેવં પ્રભાવમુ વાપેાસનાપેયાેગાય વાચકમાહ—

તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ॥ સમાિધ ૨૭॥
ત્તઃ— ઇ થમુક્ત વ પસ્યેશ્વરસ્ય વાચકાેઽ ભધાયકઃ

પ્રકષણ નૂયતે તૂયતેઽનનેે ત નાૈ ત તાૈતી ત વા પ્રણવઆકારઃ ।
તયાેશ્ચ વાચ્યવાચકલક્ષણઃ સ બ ધાે િનત્યઃ સકેંતને પ્રકા યતે
ન તુ કેન ચત્ િક્રયતે । યથા િપતાપતુ્રયાેિવદ્યમાન અેવ સ બ ધાેઽસ્યાયં
િપતાઽસ્યાયં પતુ્ર ઇ ત કેન ચત્ પ્રકા યતે॥ ૨૭॥
ઉપાસનમાહ—

ત જપ તદથર્ભાવનમ્॥ સમાિધ ૨૮॥
ત્તઃ— તસ્ય સાધર્િત્રમાિત્રકસ્ય પ્રણવસ્ય જપાે

યથાવદુચ્ચારણં તદ્વાચ્યસ્ય ચેશ્વરસ્ય ભાવનં પનુઃપનુશ્ચેત સ
િનવેશનમેકાગ્રતાયા ઉપાયઃ । અતઃ સમાિધ સદ્ધયે યાે ગના પ્રણવાે
જ ય તદથર્ ઈશ્વરશ્ચ ભાવનીય ઇત્યુક્તં ભવ ત॥ ૨૮॥
ઉપાસનાયાઃ ફલમાહ—

તતઃ પ્રત્યક્ચેતનાઽિધગમાેઽ ય તરાયાભાવશ્ચ॥ સમાિધ ૨૯॥
ત્તઃ— ત મા જપાત્તદથર્ભાવનાયાશ્ચ યાે ગનઃ

પ્રત્યક્ચેતનાઽિધગમાે ભવ ત । િવષયપ્રા તકૂલ્યને
વા તઃકરણા ભમખુમ ચ ત યા ચેતના દકૃ્ષ ક્તઃ સા પ્રત્યક્ચેતના
તદિધગમાે જ્ઞાનં ભવતીત્યથર્ઃ । અ તરાયા વક્ષ્યમાણાઃ ।
તષેામભાવઃ શ ક્તપ્ર તબ ધાેઽિપ ભવ ત॥ ૨૯॥
અથ કેઽ તરાયા ઇત્યાશઙ્કાયામાહ—

વ્યાિધ ત્યાનસશંયપ્રમાદાલસ્યાિવર તભ્રા તદશર્નાલ ધભૂ મક વાનવ સ્થત વાિન
ચત્તિવક્ષપેા તેઽ તરાયાઃ॥ સમાિધ ૩૦॥
ત્તઃ— નવૈતે રજ તમાેબલાત્ પ્રવતર્માના શ્ચત્તસ્ય િવક્ષપેા

ભવ ત । તૈરેકાગ્રતાિવરાેિધ ભ શ્ચત્તં િવ ક્ષ યત ઇત્યથર્ઃ ।
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તત્ર વ્યાિધધાર્તવુષૈ યિન મત્તાે વરાિદઃ । ત્યાનમકમર્ યતા
ચત્તસ્ય । ઉભયકાેટ ાલ બનં જ્ઞાનં સશંયઃ— યાેગઃ
સા યાે ન વે ત । પ્રમાદાેઽનવધાનતા સમાિધસાધને વાૈદાસી યમ્ ।
આલસ્યં કાય ચત્તયાેગુર્ વં યાેગિવષયે પ્ર ત્ત્યભાવહેતુઃ ।
અિવર ત શ્ચત્તસ્ય િવષયસ પ્રયાેગાત્મા ગધર્ઃ । ભ્રા તદશર્નં
શુ ક્તકાયાં રજતવ દ્વપયર્યજ્ઞાનમ્ । અલ ધભૂ મક વં
કુત શ્ચિન્ન મત્તાત્ સમાિધભૂમેરલાભાેઽસ પ્રા પ્તઃ । અનવ સ્થત વં
લ ધાયામિપ ભૂમાૈ ચત્તસ્ય તત્રાપ્ર તષ્ઠા । ત અેતે સમાધેરેકાગ્રતાયા
યથાયાેગં પ્ર તપક્ષ વાદ તરાયા ઇત્યુચ્યતે॥ ૩૦॥
ચત્તિવક્ષપેકારકાન યાન ય તરાયાન્ પ્ર તપાદિયતુમાહ—

દુઃખદાૈમર્નસ્યાઙ્ગમજેય વશ્વાસપ્રશ્વાસા િવક્ષપેસહભવુઃ॥ સમાિધ ૩૧॥
ત્તઃ— કુત શ્ચિન્ન મત્તાદુ પન્નષેુ િવક્ષપેષેુ અેતે

દુઃખાદયઃ પ્રવતર્ તે । તત્ર દુઃખં ચત્તસ્ય રજસઃ પિરણામાે
બાધનાલક્ષણાે યદ્બાધાત્ પ્રા ણન તદુપઘાતાય પ્રવતર્ તે । દાૈમર્નસં્ય
બાહ્યા ય તરૈઃ કારણૈમર્નસાે દાૈઃ યમ્ । અઙ્ગમજેય વં સવાર્ઙ્ગીનાે
વપેથુરાસનમનઃસ્થૈયર્સ્ય બાધકઃ । પ્રાણાે યદ્બાહ્યં વાયુમાચામ ત
સ શ્વાસઃ, યત્ કાૈ ઠ્યં વાયું િનઃશ્વ સ ત સ પ્રશ્વાસઃ । અેતે
િવક્ષપેૈઃ સહ પ્રવતર્માના યથાેિદતા યાસવૈરાગ્યા યાં િનરાેદ્ધવ્યા
ઇત્યેષામપુદેશઃ॥ ૩૧॥
સાપેદ્રવિવકે્ષપપ્ર તષેધાથર્મપુાયા તરમાહ—

ત પ્ર તષેધાથર્મેકત વા યાસઃ॥ સમાિધ ૩૨॥
ત્તઃ— તષેાં િવક્ષપેાણાં પ્ર તષેધાથર્મેક મન્

ક મ શ્ચદ ભમતે ત વેઽ યાસશ્ચેતસઃ પનુઃપનુિનવેશનં
કાયર્ઃ । યદ્બલાત્ પ્રત્યુિદતાયામેકાગ્રતાયાં તે િવક્ષપેાઃ પ્રણાશમપુયા ત॥ ૩૨॥
ઇદાની ં ચત્તસસં્કારાપાદકપિરકમર્કથનમપુાયા તરમાહ—

મતૈ્રીક ણામુિદતાપેેક્ષાણાં સખુદુઃખપુ યાપુ યિવષયાનાં
ભાવનાત શ્ચત્તપ્રસાદનમ્॥ સમાિધ ૩૩॥
ત્તઃ— મતૈ્રી સાૈહાદર્મ્ । ક ણા કૃપા । મુિદતા

હષર્ઃ । ઉપેક્ષાૈદાસી યમ્ । અેતા યથાક્રમં સુ ખતષેુ દુઃ ખતષેુ
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પુ યવ વપુ યવ સુ ચ િવભાવયેત્ । તથાિહ— સુ ખતષેુ સાધષુુ
અેષાં સુ ખ વ મ ત મતૈ્રી ં કુયાર્ન્ન તુ ઈ યાર્મ્ । દુઃ ખતષેુ કથં
નુ નામષૈાં દુઃખિન ત્તઃ સ્યાિદ ત કૃપામવે કુયાર્ન્ન તાટ યમ્ ।
પુ યવ સુ પુ યાનુમાેદનને હષર્મવે કુયાર્ન્ન તુ િકમેતે પુ યવ ત
ઇ ત િવદ્વષેમ્ । અપુ યવ સુ ચાૈદાસી યમવે ભાવયેન્નાનુમાેદનં ન વા
દ્વષેમ્ । સતૂ્રે સખુદુઃખાિદશ દૈ તદ્વ તઃ પ્ર તપાિદતાઃ । તદેવં
મૈ યાિદપિરકમર્ણા ચત્તે પ્રસીદ ત સખુને સમાધેરાિવભાર્વાે ભવ ત ।
પિરકમર્ ચૈતદ્બાહં્ય કમર્ । યથા ગ ણતે મશ્રકાિદવ્યવહારાે
ગ ણતિન પત્તયે સકં લતાિદકમાપકારક વને પ્રધાનકમર્િન પત્તયે
ભવત્યેવં દ્વષેરાગાિદપ્ર તપક્ષભૂતમૈ યાિદભાવનયા
સમુ પાિદતપ્રસાદં ચત્તં સ પ્રજ્ઞાતાિદસમાિધયાેગ્યં સ પદ્યતે ।
રાગદ્વષેાવવે મખુ્યતયા િવક્ષપેમુ પાદયતઃ । તાૈ ચેત્
સમૂલમનુ્મૂ લતાૈ સ્યાતાં તદા પ્રસન્ન વાન્મનસાે ભવત્યેકાગ્રતા॥ ૩૩॥
ઉપાયા તરમાહ—

પ્રચ્છદર્નિવધારણા યાં વા પ્રાણસ્ય॥ સમાિધ ૩૪॥
ત્તઃ— પ્રચ્છદર્નં કાૈષ્ટ સ્ય વાયાેઃ

પ્રયત્નિવશષેાન્માત્રાપ્રમાણને બિહિનઃસારણમ્ । માત્રાપ્રમાણનેવૈ
પ્રાણસ્ય વાયાેબર્િહગર્ તિવચ્છેદાે િવધારણા । સા ચ દ્વા યાં પ્રકારા યાં
બાહ્યસ્યા ય તરાપૂરણને પૂિરતસ્ય વા તત્રવૈ િનરાેધને । તદેવં
રેચકપૂરકકુ ભક સ્ત્રિવધઃ પ્રાણાયામ શ્ચત્તસ્ય સ્થ તમેકાગ્રતાયાં
િનબધ્ના ત સવાર્સા મ દ્રય ત્તીનાં પ્રાણ ત્તપવૂર્ક વાત્ ।
મનઃપ્રાણયાેશ્ચ વવ્યાપારપર પરમેકયાેગક્ષેમ વા યમાણઃ પ્રાણઃ
સમ તે દ્રય ત્તિનરાેધદ્વારેણ ચત્તસ્યૈકાગ્રતાયાં પ્રભવ ત ।
સમ તદાષેક્ષયકાિર વં ચાસ્યાગમે શ્રૂયતે । દાષેકૃતાશ્ચ
સવાર્ િવક્ષપે ત્તયઃ । અતાે દાષેિનહર્રણદ્વારેણા યસ્યૈકાગ્રતાયાં
સામ યર્મ્॥ ૩૪॥
ઇદાિનમપુાયા તરપ્રદશર્નાપેકે્ષપેણ સ પ્રજ્ઞાતસ્ય સમાધેઃ પવૂાર્ઙ્ગં
કથય ત—

િવષયવતી વા પ્ર ત પન્ના સ્થ તિનબ ધની॥ સમાિધ ૩૫॥
ત્તઃ— મનસ ઇ ત વાક્યશષેઃ । િવષયા
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ગ ધરસ પ પશર્શ દા તે િવદ્ય તે ફલ વને યસ્યાઃ સા
િવષયવતી પ્ર ત્તમર્નસઃ સ્થૈય કરાે ત । તથાિહ નાસાગ્રે
ચત્તં ધારયતાે િદવ્યગ ધસિંવદુપ યતે । તાદૃ ય અેવ જહ્વાગ્રે
રસસં બત્ । તા વગ્રે પસિંવત્ । જહ્વામ યે પશર્સિંવત્ । જહ્વામૂલે
શ દસિંવત્ । તદેવં તત્તિદ દ્રયદ્વારેણ ત મ ત મ વષયે િદવ્યે
યમાના સિંવ ચ્ચત્તસ્યૈકાગ્રતાયા હેતુભર્વ ત । અ ત યાેગસ્ય ફલ મ ત

યાે ગનઃ સમાશ્વાસાે પાદનાત્॥ ૩૫॥
અેવ વધમવેાપેાયા તરમાહ—

િવશાેકા વા જ્યાે ત મતી॥ સમાિધ ૩૬॥
ત્તઃ— પ્ર ત્ત પન્ના ચત્તસ્ય સ્થ તિનબ ધની ત

વાક્યશષેઃ । જ્યાે તઃશ દેન સા વકઃ પ્રકાશ ઉચ્યતે । સ પ્રશ તાે
ભૂયાન તશયવાંશ્ચ િવદ્યતે યસ્યાઃ સા જ્યાે ત મતી પ્ર ત્તઃ । િવશાેકા
િવગતઃ સખુમયસ વા યાસવશાચ્છાેકાે રજઃપિરણામાે યસ્યાઃ સા િવશાેકા
ચેતસઃ સ્થ તિનબ ધની । અયમથર્ઃ— હૃ પદ્મસ પૂટમ યે
પ્રશા તક લાેલક્ષીરાેદિધપ્રખ્યં ચત્તસ્ય સ વં ભાવયતઃ
પ્રજ્ઞાલાેકાત્ સવર્ ત્તક્ષયે ચેતસઃ સ્થૈયર્મુ પદ્યતે॥ ૩૬॥
ઉપાયા તરપ્રદશર્નદ્વારેણ સ પ્રજ્ઞાતસમાધેિવષયં દશર્ય ત
—

વીતરાગિવષયં વા ચત્તમ્॥ સમાિધ ૩૭॥
ત્તઃ— મનસઃ સ્થ તિનબ ધનં ભવતી ત શષેઃ । વીતરાગઃ

પિરત્યક્તિવષયા ભલાષ તસ્ય ય ચ્ચત્તં પિરહૃતક્લેશં
તદાલ બનીકૃતં ચેતસઃ સ્થ તહેતુભર્વ ત॥ ૩૭॥
અેવંિવધમપુાયા તરમાહ—

વ િનદ્રાજ્ઞાનાલ બનં વા॥ સમાિધ ૩૮॥
ત્તઃ— પ્રત્ય ત મતબાહ્યે દ્રય ત્તેમર્નાેમાત્રેણવૈ યત્ર

ભાે વમાત્મનઃ સ વ ઃ । િનદ્રા પવૂાક્તલક્ષણા । તદાલ બનં
વ ાલ બનં િનદ્રાલ બનં વા જ્ઞાનમાલ બ્યમાનં ચેતસઃ સ્થ ત
કરાે ત॥ ૩૮॥
નાના ચ વાત્ પ્રા ણનાં ય મન્ ક મ શ્ચદ્વ તુિન યાે ગનઃ શ્રદ્ધા
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ભવ ત । તસ્ય યાનનેાપીષ્ટ સ દ્ધિર ત પ્ર તપાદિયતુમાહ—

યથા ભમત યાનાદ્વા॥ સમાિધ ૩૯॥
ત્તઃ— યથા ભપ્રેતે વ તુિન બાહ્યે ચ દ્રાદાવ ય તરે

નાિડચક્રાદાૈ વા ભાવ્યમાને ચેતઃ સ્થર ભવ ત॥ ૩૯॥
અેવમપુાયાન્ પ્રદ યર્ ફલદશર્નાયાહ—

પરમા પરમમહ વા તાેઽસ્ય વશીકારઃ॥ સમાિધ ૪૦॥
ત્તઃ— અે ભ પાયૈ શ્ચત્તસ્યસ્થૈય ભાવયતાે યાે ગનઃ

સૂ મિવષયભાવનાદ્વારેણ પરમા વ તાે વશીકારાેઽપ્ર તઘાત પાે યતે ।
ન ક્વ ચત્ પરમા પયર્ તે સૂ મે િવષયેઽસ્ય મનઃ પ્ર તહ યતે
ઇત્યથર્ઃ । અેવં સ્થૂલમાકાશાિદપરમમહ વપયર્ તં ભાવયતાે ન
ક્વ ચચ્ચેતસઃ પ્ર તઘાત ઉ પદ્યતે સવર્ત્ર વાત યં ભવતીત્યથર્ઃ॥ ૪૦॥
અેવમે ભ પાયૈઃ સસૃં્કતસ્ય ચેતસઃ ક દગૃ્રપંૂ ભવતીત્યાહ—

ક્ષીણ ત્તેર ભ તસ્યવે મણેગ્રર્હી ગ્રહણગ્રાહ્યષેુ
ત સ્થતદ જનતા સમાપ ત્તઃ॥ સમાિધ ૪૧॥
ત્તઃ— ક્ષીણા ત્તયાે યસ્ય સ ક્ષીણ ત્ત તસ્ય

ગ્રહી ગ્રહણગ્રાહ્યે વાત્મે દ્રયિવષયષેુ ત સ્થતદ જનતા
સમાપ ત્તભર્વ ત । ત સ્થ વં તત્રૈકાગ્રતા । તદ જનતા
તન્મય વમ્ । ક્ષીણભૂતે ચત્તે િવષયસ્ય ભાવ્યમાનસ્યવૈાે કષર્ઃ ।

variation યગ્ભૂતે ચત્તે
તથાિવધા સમાપ ત્ત તદૂ્રપઃ પિરણામાે ભવતીત્યથર્ઃ ।
દષૃ્ટા તમાહાઽ ભ તસ્યવે મણેિર ત । યથાઽ ભ તસ્ય
િનમર્લસ્ફિટકમણે તત્તદુપાિધવશાત્ તત્તદૂ્રપાપ ત્તરેવં િનમર્લસ્ય
ચત્તસ્ય તત્તદ્ભાવનીયવ તપૂરાગાત્તત્તદૂ્રપાપ ત્તઃ ।
યદ્યિપ ગ્રહી ગ્રહણગ્રાહ્યષેુ ઇત્યુકં્ત તથાિપ
ભૂ મકાક્રમવશાદ્ગ્રાહ્યગ્રહણગ્રહી ષુ ઇ ત બાે યમ્ । યતઃ પ્રથમં
ગ્રાહ્યિનષ્ઠ અેવ સમાિધ તતાે ગ્રહણિનષ્ઠ તતાેઽ મ તામાત્ર પાે
ગ્રહી િનષ્ઠઃ કેવલસ્ય પુ ષસ્ય ગ્રહીતુભાર્વ્ય વાસ ભવાત્ ।
તતશ્ચસ્થૂલસૂ મગ્રાહ્યાપેરક્તં ચત્તં તત્ર સમાપનં્ન ભવ ત ।
અેવં ગ્રહણે ગ્રહીતિર ચ સમાપનં્ન બાે યવ્યમ્॥ ૪૧॥
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ઇદાનીમુક્તાયા અેવ સમાપત્તેશ્ચાતુિવ યમાહ—

શ દાથર્જ્ઞાનિવક પૈઃ સઙ્ક ણાર્ સિવતકાર્ સમાપ ત્તઃ॥ સમાિધ ૪૨॥
ત્તઃ— શ્રાતે્રે દયગ્રાહ્યઃ સ્ફાેટ પાે વા શ દઃ । અથા ત્યાિદઃ ।

જ્ઞાનં સ વપ્રધાના બુ દ્ધ ત્તઃ । િવક પ ઉક્તલક્ષણઃ । તૈઃ
સકં ણાર્ઃ । યસ્યામેતે શ દાદયસ્ત્રયઃ પર પરા યાસને િવક પ પેણ
પ્ર તભાસ તે ગાૈિર ત શ દાે ગાૈિરત્યથા ગાૈિર ત જ્ઞાન મત્યનનેાકારેણ
સા સિવતકાર્ સમાપ ત્ત ચ્યતે॥ ૪૨॥
ઉક્તલક્ષણિવપર તાં િનિવતકાર્માહ—

તપિરશદુ્ધાૈ વ પશૂ યવેાઽથર્માત્રિનભાર્સા િનિવતકાર્॥ સમાિધ ૪૩॥
ત્તઃ— શ દાથર્ તપ્રિવલયે સ ત

પ્રત્યુિદત પષ્ટગ્રાહ્યાકારપ્ર તભાસતયા યગ્ભૂતજ્ઞાનાંશ વને
વ પશૂ યવે િનિવતકાર્ સમાપ ત્તઃ॥ ૪૩॥
ભેદા તરં પ્ર તપાદિયતુમાહ—

અેતયવૈ સિવચારા િનિવચારા ચ સૂ મિવષયા વ્યાખ્યાતા॥ સમિધ ૪૪॥
ત્તઃ— અેતયવૈ સિવતકર્યા િનિવતકર્યા ચ સમાપત્યા

સિવચારા િનિવચારા ચ વ્યાખ્યાતા । ક દશૃી । સૂ મિવષયા
સૂ મ તન્માત્રે દ્રયાિદિવષયાે યસ્યાઃ સા તથાેક્તા ।
અેતને પવૂર્સ્યાઃ સ્થૂલિવષય વં પ્ર તપાિદતં ભવ ત ।
સા િહ મહાભૂતે દ્રયાલ બના । શ દાથર્િવષય વને
શ દાથર્િવક પસિહત વને દેશકાલધમાર્દ્યવ ચ્છન્નઃ સૂ માેઽથર્ઃ
પ્ર તભા ત યસ્યાં સા સિવચારા । દેશકાલધમાર્િદરિહતાે ધ મમાત્રતયા
સૂ માથર્ તન્માત્રે દ્રય પઃ પ્ર તભા ત યસ્યાં સા િનિવચારા॥ ૪૪॥
અસ્યા અેવ સૂ મિવષયાયાઃ િક પયર્ તઃ સૂ મિવષય ઇત્યાહ—

સૂ મિવષય વં ચા લઙ્ગપયર્વસાનમ્॥ સમાિધ ૪૫॥
ત્તઃ— સિવચારિનિવચારયાેઃ સમાપત્ત્યાેયર્ત્

સૂ મિવષય વમુક્તં તદ લઙ્ગપયર્વસાનમ્ । ન ક્વ ચ લીયતે
ન વા િક ચ લઙ્ગ ત ગમયતીત્ય લઙ્ગં પ્રધાનમ્ । ત પયર્ તં
સૂ મિવષય વમ્ । તથાિહ— ગુણાનાં પિરણામે ચ વાિર પવાર્ ણ
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— િવ શષ્ટ લઙ્ગમિવ શષ્ટ લઙ્ગં લઙ્ગમાત્રમ લઙ્ગં ચે ત ।
િવ શષ્ટ લઙ્ગં ભૂતે દ્રયા ણ । અિવ શષ્ટ લઙ્ગાં તન્માત્રા તઃકરણાિન ।
લઙ્ગમાતં્ર બુ દ્ધઃ । અ લઙ્ગમ્ પ્રધાન મ ત । નાતઃ પરં
સૂ મમ તીત્યુકં્ત ભવ ત॥ ૪૫॥
અેતાસાં સમાપત્તીનાં પ્રકૃતે પ્રયાજેનમાહ—

તા અેવ સબીજઃ સમાિધઃ॥ સમાિધ ૪૬॥
ત્તઃ— તા અેવાેક્તલક્ષનાઃ સમાપત્તયઃ સબીજઃ સહ

બીજેનાલ બનને વતર્ત ઇ ત સબીજઃ સ પ્રજ્ઞાતઃ સમાિધ ચ્યતે સવાર્સાં
સાલ બન વાત્॥ ૪૬॥
અથેતરાસાં સમાપત્તીનાં િનિવચારફલ વાિન્નિવચારાયાઃ ફલમાહ—

િનિવચારવૈશારદ્યેઽ યાત્મપ્રસાદઃ॥ સમાિધ ૪૭॥
ત્તઃ— િનિવચાર વં વ્યાખ્યાતમ્ (૧।૪૪)। વૈશારદ્યં

નૈમર્લ્યમ્ । સિવતકા સ્થૂલિવષયામપેક્ષ્ય િનિવતકાર્યાઃ પ્રાધા યમ્ ।
તતાેઽિપ સૂ મિવષયાયાઃ સિવચારાયાઃ । તતાેઽિપ િનિવચારાયાઃ ।
તસ્યા તુ િનિવક પ પાયાઃ પ્રકૃષ્ટા યાસવશાદ્વશૈારદ્યે
નૈમર્લ્યે સત્ય યાત્મપ્રસાદઃ સમપુ યતે । ચત્તં ક્લેશવાસનારિહતં
સ્થ તપ્રવાહયાેગ્યં ભવ ત । અેતદેવ ચત્તસ્ય વૈશારદ્યં યત્ સ્થતાૈ
દાઢ્ર્યમ્॥ ૪૭„
ત મન્ સ ત િક ભવતીત્યાહ—

ઋત ભરા તત્ર પ્રજ્ઞા॥ સમિધ ૪૮॥
ત્તઃ— ઋતં સતં્ય િવભ ત કદા ચદિપ ન

િવપયર્યેણાચ્છાદ્યતે સા ઋત ભરા પ્રજ્ઞા ત મન્ ભવતીત્યથર્ઃ ।
ત માચ્ચ પ્રજ્ઞાલાેકાત્ સવ યથાવત્ પ યન્ યાેગી પ્રકૃષં્ટ
યાેગં પ્રા ાે ત॥ ૪૮॥
અસ્યાઃ પ્રજ્ઞા તરાદ્વલૈક્ષ યમાહ—

શ્રુતાનુમાનપ્રજ્ઞા યામ યિવષયા િવશષેાથર્ વાત્॥ સમાિધ ૪૯॥
[ પ્રજ્ઞા યાં સામા યિવષયા ઇ ત પાઠાેઽિપ દૃ યતે । ]

ત્તઃ— શ્રુતમાગમજ્ઞાનમ્ । અનુમાનમુક્તલક્ષણમ્
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(૧।૭)। તા યાં યા યતે પ્રજ્ઞા સા સામા યિવષયા । ન
િહ શ દ લઙ્ગયાેિર દ્રયવ દ્વશષેપ્ર તપત્તાૈ સામ યર્મ્ ।
ઇયં પનુઃ િનિવચારવૈશારદ્યસમુદ્ભવા પ્રજ્ઞા
તા યાં િવલક્ષણા િવશષેિવષય વાત્ । અસ્યાં િહ પ્રજ્ઞાયાં
સૂ મવ્યવિહતિવપ્રકૃષ્ટાનામિપ િવશષેઃ સુ્ફટેનવૈ પેણ ભાસતે ।
અત તસ્યામવે યાે ગના પરઃ પ્રયત્નઃ કતર્વ્ય ઇત્યુપિદષં્ટ ભવ ત॥ ૪૯॥
અસ્યાઃ પ્રજ્ઞાયાઃ ફલમાહ—

ત જઃ સસં્કારાેઽ યસસં્કારપ્ર તબ ધી॥ સમાિધ ૫૦॥
ત્તઃ— તયા પ્રજ્ઞયા જિનતાે યઃ સસં્કારઃ સાેઽ યાન્

સસં્કારાન્ વ્યુ થાન ન્ સમાિધ ં શ્ચ સસં્કારાન્ પ્ર તબધ્ના ત
વકાયર્કરણાક્ષમાન્ કરાેતીત્યથર્ઃ । યત ત વ પતયાઽનયા
જિનતાઃ સસં્કારા બલવ વાદત વ પપ્રજ્ઞાજિનતાન્ સસં્કારાન્ બાિધતું
શક્નવુ ત । અત તામવે પ્રજ્ઞામ યસિેદત્યુકં્ત ભવ ત॥ ૫૦॥
અેવં સ પ્રજ્ઞાતસમાિધમ ભધાયાસ પ્રજ્ઞાતં વક્તુમાહ—

તસ્યાિપ િનરાેધે સવર્િનરાેધાિન્નબ જઃ સમાિધઃ॥ સમાિધ ૫૧॥
ત્તઃ— તસ્યાિપ સ પ્રજ્ઞાતસ્ય િનરાેધે િવલયે સ ત સવાર્સાં
ચત્ત ત્તીનાં કારણે પ્રિવલયાદ્યા સસં્કારમાત્રાદ્વ ૃ ત્ત દે ત તસ્યાં
ને ત ને ત કેવલં પયુર્દસનાિન્નબ જઃ સમાિધભર્વ ત ય મન્ સ ત
પુ ષઃ વ પિનષ્ઠઃ શદુ્ધાે ભવ ત॥ ૫૧॥
તદત્રાિધકૃતસ્ય યાેગસ્ય લક્ષણં ચત્ત ત્તિનરાેધપદાનાં
વ્યાખ્યાનમ યાસવૈરાગ્યલક્ષણસ્યાપેાયદ્વયસ્ય વ પં
ભેદં ચા ભધાય સ પ્રજ્ઞાતાસ પ્રજ્ઞાતભેદેન યાેગસ્ય
મખુ્યામખુ્યભેદમુ વા યાેગા યાસપ્રદશર્નપૂવર્કં
િવ તારેણાપેાયાન્ પ્રદ યર્ સગુમાપેાયપ્રદશર્નપરતયા ઈશ્વરસ્ય
વ પપ્રમાણપ્રભાવવાચકાપેાસનાિન ત ફલાિન ચ િનણ ય
ચત્તિવક્ષપેાં તત્ત સહભવુશ્ચ દુઃખાદ ન્ િવ તરેણ
ચ ત પ્ર તષેધાપેાયાનેક વા યાસમૈ યાિદપ્રાણાયામાદ ન્
સ પ્રજ્ઞાતાસ પ્રજ્ઞાતપૂવાર્ઙ્ગભૂતિવષયવતી
પ્ર ત્તિરત્યાદ નાખ્યાયાપેસહંારદ્વારેણ ચ સમાપ ત્ત
લક્ષણફલસિહતાં વ વિવષયસિહતાં ચાે વા
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સ પ્રજ્ઞાતાસ પ્રજ્ઞાતયાે પસહંારમ ભધાય
સબીજપવૂર્કિનબ જસમાિધર ભિહત ઇ ત વ્યાકૃતાે યાેગપાદઃ ।
ઇ ત ધારેશ્વરભાજેદેવિવર ચતાયાં રાજમાતર્ ડા ભધાયાં
પાત જલ ત્તાૈ સમાિધપાદઃ॥ ૧॥
ઇ ત સમાિધપાદઃ॥ ૧॥
———————————————

અથ સાધનપાદઃ॥ ૨॥
તે તે દુ પ્રાપયાેગ દ્ધ સદ્ધયે યને દ શતાઃ ।
ઉપાયાઃ સ જગન્નાથ યક્ષાેઽ તુ પ્રા થતાપ્તયે॥
તદેવં પ્રથમે પાદે સમાિહત ચત્તસ્ય સાપેાયં યાેગમ ભધાય
વ્યુ થત ચત્તસ્યાિપ કથમપુાયા યાસપવૂર્કાે યાેગઃ વા યમપુયાતી ત
ત સાધનાનુષ્ઠાનપ્ર તપાદનાય િક્રયાયાેગમાહ—

તપઃ વા યાયેશ્વરપ્ર ણધાનાિન િક્રયાયાેગઃ॥ સાધન ૧॥
ત્તઃ— તપઃ શાસ્ત્રા તરાપેિદષં્ટ કૃચ્છ્ર ચા દ્રાયણાિદ ।
વા યાયઃ પ્રણવપવૂાર્ણાં મ ત્રાણાં જપઃ । ઈશ્વરપ્રિનધાનં
સવર્િક્રયાણાં ત મન્ પરમગુરાૈ ફલિનરપેક્ષતયા સમપર્ણમ્ । અેતાિન
િક્રયાયાેગ ઇત્યુચ્યતે॥ ૧॥
સ િકમથર્ મત્યાહ—

સમાિધભાવનાથર્ઃ ક્લેશતનૂકરણાથર્શ્ચ॥ સાધન ૨॥
ત્તઃ— ક્લેશા વક્ષ્યમાણા તષેાં તનૂકરણં
વકાયર્કરણપ્ર તબ ધઃ । સમાિધ ક્તલક્ષણઃ

(૧।૧૭)। તસ્ય ભાવના ચેત સ પનુઃપનુિનવેશનં
સાઽથર્ઃ પ્રયાજેનં યસ્ય સ તથાેક્તઃ । અેતદુક્તં ભવ ત—

અેતે તપઃપ્ર તયાેઽ યસ્યમાના શ્ચત્તગતાનિવદ્યાદ ન્ ક્લેશાન્
શ થલીકુવર્ તઃ સમાધે પકારકતાં ભજ તે । ત માત્ પ્રથમં
િક્રયાયાેગિવધાનપરેણ યાે ગના ભિવતવ્ય મત્યુપિદષ્ટમ્॥ ૨॥
ક્લેશતનૂકરણાથર્ ઇત્યુક્તમ્ । તત્ર કે ક્લેશા ઇત્યાહ—

અિવદ્યાઽ મતારાગદ્વષેા ભિનવેશાઃ ક્લેશાઃ॥ સાધન ૩॥
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ત્તઃ— અિવદ્યાદયાઃ વક્ષ્યમાણલક્ષણાઃ પ ચ । તે
બાધનાલક્ષણં પિરતાપમપુજનય તઃ ક્લેશશ દવાચ્યા ભવ ત । તે
િહ ચેત સ પ્રવતર્માનાઃ સસં્કારલક્ષણં ગુણપિરણામં દ્રઢય ત॥ ૩॥
સત્યિપ સવષાં તુલ્યક્લેશ વે મૂલભૂત વાદિવદ્યાયાઃ પ્રાધા યં
પ્ર તપાદિયતુમાહ—

અિવદ્યા ક્ષતે્રમુત્તરેષાં પ્રસપુ્તતનુિવ ચ્છન્નાેદારાણામ્॥ સાધન ૪॥
ત્તઃ— અિવદ્યા માેહાેઽનાત્મ યાત્મા ભમાન ઇ ત યાવત્ । સા ક્ષતંે્ર

પ્રસવભૂ મ ત્તરેષામ મતાદ નાં પ્રત્યેકં પ્રસપુ્તત વાિદભેદેન
ચતુિવધાનામ્ । અતાે યત્રાિવદ્યા િવપયર્યજ્ઞાન પા શ થલીભવ ત તત્ર
ક્લેશાનામ મતાદ નાં નાેદ્ભવાે દૃ યતે । િવપયર્યજ્ઞાનસદ્ભાવે ચ
તષેામુદ્ભવદશર્નાત્ સ્થતમવે મૂલ વમિવદ્યાયાઃ ।
પ્રસપુ્તતનુિવ ચ્છન્નાેદારાણા મ ત । તત્ર યે ક્લેશા શ્ચત્તભૂમાૈ
સ્થતાઃ પ્રબાેધકાભાવે વકાય નારભ તે તે પ્રસપુ્તા ઇત્યુચ્ય તે ।
યથા બાલાવસ્થાયાં બાલસ્ય િહ વાસના પાઃ સ્થતા અિપ ક્લેશાઃ
પ્રબાેધકસહકાયર્ભાવે ના ભવ્યજ્ય તે ।
તે તનવાે યે વ વપ્ર તપક્ષભાવનયા
શ થલીકૃતકાયર્સ પાદનશક્તયાે વાસનાઽવશષેતયા
ચેતસ્યવ સ્થતાઃ પ્રભૂતાં સામગ્રીમ તરેણ વકાયર્માર ધુમક્ષમા
યથાઽ યાસવતાે યાે ગનઃ ।
તે િવ ચ્છન્ના યે કેન ચદ્બલવતા ક્લેશનેા ભભૂતશક્તય તષ્ઠ ત
યથા દ્વષેાવસ્થાયાં રાગાે રાગાવસ્થાયાં વા દ્વષેઃ । ન હ્યનયાેઃ
પર પરિવ દ્ધયાેયુર્ગપત્ સ ભવાેઽ ત ।
તે ઉદારા યે પ્રાપ્તસહકાિરસિન્નધયઃ વં વં કાયર્મ ભિનવર્તર્ય ત
યથા સદૈવ યાેગપિરપ થનાે વ્યુ થાનદશાયામ્ ।
અેષાં પ્રત્યેકં ચતુિવધાનામિપ મૂલભૂત વને
સ્થતાઽ યિવદ્યાઽ વિય વને પ્રતીયતે । ન િહ ક્વ ચદિપ ક્લેશાનાં
િવપયર્યા વયિનરપેક્ષાણાં વ પમપુલ યતે । ત માત્ [પા૦
તસ્યાં ચ] મ યાજ્ઞાન પાયામિવદ્યાયાં સ યગ્જ્ઞાનને
િનવ તતાયાં દગ્ધબીજક પાનામષેાં ન ક્વ ચત્ પ્રરાેહાેઽ ત ।
અતાેઽિવદ્યાિન મત્ત વમિવદ્યા વયશ્ચૈતષેાં િનશ્ચીયતે ।
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અતઃ સવઽ યિવદ્યાવ્યપદેશભાજઃ । સવષાં ચ ક્લેશાનાં
ચત્તિવક્ષપેકાિર વાદ્યાે ગના પ્રથમમવે તદુચ્છેદે યત્નઃ કાયર્ ઇ ત॥ ૪॥
અિવદ્યાલક્ષણમાહ—

અિનત્યાશુ ચદુઃખાનાત્મસુ િનત્યશુ ચસખુાત્મખ્યા તરિવદ્યા॥ સાધન ૫॥
ત્તઃ— અત મ ત પ્ર તભાસાેઽિવદ્યેત્યિવદ્યાયાઃ

સામા યલક્ષણમ્ । તસ્યા અેવ ભેદપ્ર તપાદનમ્— અિનત્યેષુ
ઘટાિદષુ િનત્ય વા ભમાનાેઽિવદ્યેત્યુચ્યતે । અેવમશુ ચષુ કાયાિદષુ
શુ ચત્યા ભમાનાે દુઃખષેુ િવષયષેુ સખુા ભમાનાેઽનાત્મશર ર
આત્મા ભમાનઃ । અેતનેાપુ યે પુ યભ્રમાેઽનથઽથર્ભ્રમાે વ્યાખ્યાતઃ॥ ૫॥
અ મતાં લક્ષિયતુમાહ—

દગૃ્દશર્નશ યાેરેકાત્મતવેા મતા॥ સાધન ૬॥
ત્તઃ— દકૃ્ષ ક્તઃ પુ ષઃ ।

દશર્નશક્તી રજ તમાે યામન ભભૂતઃ સા વકઃ
પિરણામાેઽ તઃકરણ પઃ । અનયાેભા ભાેગ્ય વને
જડાજડ વનેાત્ય ત ભન્ન પયાેરેકતા ભમાનાેઽ મ તેત્યુચ્યતે ।
યથા પ્રકૃ તવર્ તુતઃ ક ર્ વભાે વરિહતાિપ
ક યર્હ મત્ય ભમ યતે [પા૦ યથા પ્રકૃ તવતા ક ર્ વરિહતનેાિપ
કતાર્હ મત્ય ભમ યતે] સાેઽયમ મતાખ્યાે િવપયાર્સઃ ક્લેશઃ॥ ૬॥
રાગસ્ય લક્ષણમાહ—

સખુાનુશયી રાગઃ॥ સાધન ૭॥
ત્તઃ— સખુમનુશતે ઇ ત સખુાનુશયી । સખુજ્ઞસ્ય

સખુાનુભૂ તપવૂર્કઃ સખુસાધનષેુ ણા પાે ગધા રાગસજં્ઞકઃ
ક્લેશઃ॥ ૭॥
દ્વષેલક્ષણમાહ—

દુઃખાનુશયી દ્વષેઃ॥ સાધન ૮॥
ત્તઃ— દુઃખમુક્તલક્ષણમ્ । તદ ભજ્ઞસ્ય

તદનુ તપવૂર્કં ત સાધને વન ભલષતાે યાેઽયં િન દાત્મકઃ
ક્રાેધઃ સ દ્વષેલક્ષણઃ ક્લેશઃ॥ ૮॥
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અ ભિનવેશસ્ય લક્ષણમાહ—

વરસવાહી િવદુષાેઽિપ તથા ઢાેઽ ભિનવેશઃ॥ સાધન ૯॥
ત્તઃ— પવૂર્જન્માનુભૂતમરણદુઃખાનુભવવાસનાબલાદ્ભય પઃ

સમપુ યમાનઃ શર રિવષયાિદ ભમર્મ િવયાેગાે મા
ભૂિદત્ય વહમનુબ ધ પઃ સવર્સ્યવૈાઽઽકૃમેબ્રર્હ્મપયર્ તં
િન મત્તમ તરેણ પ્રવતર્માનાેઽ ભિનવેશાખ્યઃ ક્લેશઃ॥ ૯॥
તદેવં વ્યુ થાનસ્ય ક્લેશાત્મક વાદેકાગ્રતાઽ યાસકામને પ્રથમં
ક્લેશાઃ પિરહતર્વ્યાઃ । ન ચાજ્ઞાતાનાં તષેાં પિરહારઃ કતુ શક્ય
ઇ ત તજ્જ્ઞાનાય તષેામુદે્દશં લક્ષણં ક્ષતંે્ર િવભાગં ચા ભધાય
સ્થૂલસૂ મભેદ ભન્નાનાં તષેાં પ્રહાણાપેાયિવભાગમાહ—

તે પ્ર તપ્રસવહેયાઃ સૂ માઃ॥ સાધન ૧૦॥
ત્તઃ— તે સુ માઃ ક્લેશાઃ યે વાસના પેણવૈ
સ્થતાઃ વ ત્ત પં પિરણામં નારભ તે । તે પ્ર તપ્રસવને
પ્ર તલાેમપિરણામને હેયા ત્યક્તવ્યાઃ । વકારણેઽ મતાયાં કૃતાથ
સવાસનં ચત્તં યદા પ્રિવષં્ટ ભવ ત તદા કુત તષેાં િનમૂર્લાનાં
સ ભવઃ॥ ૧૦॥
સ્થૂલાનાં હાનાપેાયમાહ—

યાનહેયા તદ્વતૃ્તયઃ॥ સાધન ૧૧॥
ત્તઃ— તષેાં ક્લેશાનામાર ધકાયાર્ણાં યાઃ સખુદુઃખમાેહા ત્મકા
ત્તય તા યાનહેયાઃ । યાનનેવૈ ચત્તૈકાગ્રતાલક્ષણને
હાતવ્યા ઇત્યથર્ઃ । ચત્તપિરકમાર્ યાસમાત્રેણવૈ સ્થૂલ વાત્
તાસાં િન ત્તભર્વ ત । યથા વસ્ત્રાદાૈ સ્થૂલાે મલઃ
પ્રક્ષાલનમાત્રેણવૈ િનવતર્તે । ય તત્ર સૂ માંશઃ સ
તૈ તૈ પાયૈ ત્તાપનપ્ર ત ભરેવ િનવતર્િયતું શક્યતે॥ ૧૧॥
અેવં ક્લેશાનાં ત વમ ભધાય કમાર્શયસ્ય તદ ભધાતુમાહ—

ક્લેશમૂલઃ કમાર્શયાે દષૃ્ટાદષૃ્ટજન્મવેદનીયઃ॥ સાધન ૧૨॥
ત્તઃ— કમાર્શય ઇત્યનને વ પં તસ્યા ભિહતમ્ ।

અતાે વાસના પા યવે કમાર્ ણ । ક્લેશમૂલ ઇત્યનને
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કારણમ ભિહતં યતઃ કમર્ણાં શભુાશભુાનાં ક્લેશા અેવ
િન મત્તમ્ । દષૃ્ટાદષૃ્ટજન્મવેદનીય ઇત્યનને ફલમુક્તમ્ ।
અ મન્નવે જન્મિન અનુભવનીયાે દષૃ્ટજન્મવેદનીયઃ ।
જન્મા તરાનુભવનીયાેઽદષૃ્ટજન્મવેદનીયઃ ।
તથાિહ— કાિન ચત્ પુ યાિન દેવતારાધનાદ િન તીવ્રસવંેગને
કૃતાિન ઇહૈવ જન્મિન ત્યાયુભાગલક્ષણં ફલં પ્રયચ્છ ત
યથા ન દ શ્વરસ્ય ભગવન્મહેશ્વરારાધનબલાિદહૈવ જન્મિન
ત્યાદયાે િવ શષ્ટાઃ પ્રાદુભૂર્તાઃ । અેવમ વષેાં િવશ્વા મત્રાદ નાં

તપઃપ્રભાવા ત્યાયષુી । કેષા ચ તરેવ યથા તીવ્રસવંેગને
દુષ્ટકમર્કૃતાં નહુષાદ નાં ત્ય તરાિદપિરણામઃ । ઉવર્ યાશ્ચ
કા તકેયવને લતા પતયા । અેવં વ્ય તસમ ત વને યથાયાેગ્યં યાજે્ય મ ત॥ ૧૨॥
ઇદાની ં કમાર્શયસ્ય વભેદ ભન્નં ફલમાહ—

સ ત મૂલે ત દ્વપાકાે ત્યાયુભાગાઃ॥ સાધન ૧૩॥
ત્તઃ— મૂલમુક્તલક્ષણાઃ ક્લેશાઃ । તે વન ભભૂતષેુ સ સુ

કમર્ણાં કુશલાકુશલ ઉપાણાં િવપાકઃ ફલં ત્યાયુભાગા ભવ ત ।
તમર્નુ યાિદઃ । આયુ શ્ચરકાલમેકશર રસ બ ધઃ । ભાેગા

િવષયા ઇ દ્રયા ણ સખુસિંવદ્દઃુખસિંવચ્ચ સખુદુઃખાદ િન
કમર્કરણભાવબાેધનવ્યુ પત્યા ભાેગશ દસ્ય । ઇદમત્ર
તા પયર્મ્— ચત્તભૂમાવનાિદકાલસ ચતાઃ કમર્વાસના
યથા યથા પાકમપુયા ત તથા તથા ગુણપ્રધાનભાવને સ્થતા
ત્યાયુભાગલક્ષણં વકાયર્મારભ તે॥ ૧૩॥

ઉક્તાનાં કમર્ફલ વને ત્યાદ નાં વકારણકમાર્નુસાિરણાં
કાયર્ક ર્ વમાહ—

તે હ્લાદપિરતાપફલાઃ પુ યાપુ યહેતુ વાત્॥ સાધન ૧૪॥
ત્તઃ— હ્લાદઃ સખુમ્ં પિરતાપાે દુઃખં તાૈ ફલં યષેાં તે

તથાેક્તાઃ । પુ યં કુશલં કમર્ ત દ્વપર તમપુ યં તે કમર્ણી કારણં
યષેાં તષેાં ભાવ ત માત્ । અેતદુક્તં ભવ ત— પુ યકમાર્ર ધા
ત્યાયુભાગા હ્લાદફલાઃ । અપુ યકમાર્ર ધા તુ પિરતાપફલાઃ । અેતચ્ચ

પ્રા ણમાત્રાપેક્ષયા દ્વિૈવ યમ્॥ ૧૪॥
યાે ગન ત સવ દુઃખ મત્યાહ—
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પિરણામતાપસસં્કારદુઃખૈગુર્ણ ત્તિવરાેધાચ્ચ દુઃખમવે સવ
િવવેિકનઃ॥ સાધન ૧૫॥
ત્તઃ— િવવેિકનઃ પિરજ્ઞાતક્લેશાિદિવવેકસ્ય

દૃ યમાતં્ર સકલમવે ભાેગસાધનં સિવષં
વાદ્વન્ન મવ દુઃખમવે પ્ર તકૂલવેદનીયમવેેત્યથર્ઃ ।
ય માદત્ય તા ભ તાે યાેગી દુઃખલેશનેા યુ દ્વજતે । યથા—
અ ક્ષપાત્રમૂણાર્ત તુ પશર્માત્રેણવૈ મહતી ં પીડામનુભવ ત
નેતરદઙ્ગં તથા િવવેક વ પદુઃખાનુબ ધનેા યુ દ્વજતે ।
કથ મત્યાહ— પિરણામતાપસસં્કારદુઃખૈઃ ।
િવષયાણામપુભજુ્યમાનાનાં યથાયથં
ગધાર્ ભ દ્ધે તદપ્રા પ્તકૃતસ્ય સખુદુઃખસ્યાપિરહાયર્તયા
દુઃખા તરસાધન વાન્ના ત્યેવ સખુ પતે ત પિરણામદુઃખ વમ્ ।
ઉપગ્ હ્યમાણષેુ સખુસાધનષેુ ત પ્ર તપ થનં પ્ર ત દ્વષેસ્ય
સવર્દૈવાવ સ્થત વાત્ સખુાનુભવકાલેઽિપ તાપદુઃખં દુ પિરહર મ ત
તાપદુઃખતા ।
સસં્કારદુઃખં તુ વા ભમતાન ભમતિવષયસિન્નધાને
સખુસિંવદ્દઃુખસિંવચ્ચાપે યમાના તથાિવધમવે વક્ષતે્રે
સસં્કારમારભતે । સસં્કારાચ્ચ પનુ તથાિવધસિંવદનુભવ
ઇત્યપિર મતસસં્કારાે પ ત્તદ્વારેણ સવર્સ્યવૈ દુઃખાનવુેધાદ્દઃુખ વમ્ ।
અેવમુક્તં ભવ ત— ક્લેશકમાર્શયિવપાકસસં્કારાનુચ્છેદાત્
સવર્સ્યવૈ દુઃખ વમ્ ।
ગુણ ત્તિવરાેધાચ્ચે ત । ગુણાનાં સ વરજ તમસાં યા ત્તયઃ
સખુદુઃખમાેહ પાઃ પર પરમ ભભાવ્યા ભભાવક વને િવ દ્ધા ય તે ।
તાસાં સવર્ત્રવૈ દુઃખાનવુેધાદ્ દુઃખ વમ્ ।
અેતદુક્તં ભવ ત— અૈકા તક માત્ય તક ં ચ દુઃખિન ત્ત મચ્છતાે
િવવેિકન ઉક્ત પકારણચતુષ્ટયાઃ સવ િવષયા દુઃખ પતયા
પ્ર તભા ત । ત માચ્ચ સવર્કમર્િવપાકાે દુઃખ પ અેવેત્યુક્તં ભવ ત॥ ૧૫॥
તદેવમુક્તસ્ય ક્લેશકમાર્શયિવપાકરાશરેિવદ્યાપ્રભવ વાદિવદ્યાયાશ્ચ
મ યાજ્ઞાન પતયા સ યગ્જ્ઞાનાેચ્છેદ્ય વાત્ સ યગ્જ્ઞાનસ્ય ચ
સસાધનહેયાપેાદેયાવધારણ પ વાત્ તદ ભધાનમાહ—
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હેયં દુઃખમનાગતમ્॥ સાધન ૧૬॥
ત્તઃ— ભૂતસ્યા તક્રા ત વાદનુભૂયમાનસ્ય

ત્યક્તુમશક્ય વાદનાગતમવે સસંારદુઃખં હાતવ્ય મત્યુક્તં ભવ ત॥ ૧૬॥
હેયહેતુમાહ—

દ્રષૃ્ટદૃ યયાેઃ સયંાેગાે હેયહેતુઃ॥ સાધન ૧૭॥
ત્તઃ— દ્રષ્ટા ચદૂ્રપઃ પુ ષઃ । દૃ યં બુ દ્ધસ વં ।

તયાેરિવવેકખ્યા તપવૂર્કાે યાેઽસાૈ સયંાેગાે ભાે ભાેગ્ય વને
સિન્નધાનં સ હેયસ્ય દુઃખસ્ય ગુણપિરણામ પસ્ય સસંારસ્ય હેતુઃ
કારણમ્ । તિન્ન ત્યા સસંારિન ત્તભર્વતીત્યથર્ઃ॥ ૧૭॥
દ્રષૃ્ટદૃ યયાેઃ સયંાેગ ઇત્યુક્તમ્ । તત્ર દૃ યસ્ય વ પં કાય
પ્રયાજેનં ચાહ—

પ્રકાશિક્રયા સ્થ તશીલં ભૂતે દ્રયાત્મકં ભાેગાપવગાર્થ દૃ યમ્॥ સાધન ૧૮॥
ત્તઃ— પ્રકાશઃ સ વસ્ય ધમર્ઃ । િક્રયા પ્ર ત્ત પા

રજસઃ । સ્થ તિનયમ પા તમસઃ । તાઃ પ્રકાશિક્રયા સ્થતયઃ શીલં
વાભાિવકં પં યસ્ય તત્તથાિવધ મ ત વ પમસ્ય િનિદષ્ટમ્ ।
ભૂતે દ્રયાત્મક મ ત । ભૂતાિન સ્થૂલસૂ મભેદેન
દ્વિવધાિન થવ્યાદ િન ગ ધતન્માત્રાદ િન ચ । ઇ દ્રયા ણ
બુદ્ધ દ્રયકમ દ્રયા તઃકરણભેદેન િત્રિવધાિન ।
ઉભયમેતદ્ગ્રાહ્યગ્રહણ પાત્મા વ પા ભન્નઃ પિરણામાે યસ્ય
તત્તથાિવધ મત્યનનેાસ્ય કાયર્મુક્તમ્ । ભાેગઃ ક થતલક્ષણઃ । અપવગા
િવવેકખ્યા તપૂિવકા સસંારિન ત્તઃ । તાૈ ભાેગાપવગર્વથર્ઃ પ્રયાજેનં
યસ્ય તત્તથાિવધં દૃ ય મત્યથર્ઃ॥ ૧૮॥
તસ્ય દૃ યસ્ય નાનાવસ્થા પપિરણામાત્મકસ્ય હેય વને જ્ઞાતવ્ય વાત્
તદવસ્થાઃ કથિયતુમાહ—

િવશષેાિવશષે લઙ્ગમાત્રા લઙ્ગાિન ગુણપવાર્ ણ॥ સાધન ૧૯॥
ત્તઃ— ગુણાનાં પવાર્ યવસ્થાિવશષેાશ્ચ વારાે જ્ઞાતવ્યા

ઇત્યુપિદષં્ટ ભવ ત । તત્ર િવશષેા મહાભૂતે દ્રયા ણ ।
અિવશષેા તન્માત્રા તઃકરણાિન । લઙ્ગમાતં્ર બુ દ્ધઃ ।
અ લઙ્ગમવ્યક્ત મત્યુક્તમ્ । સવર્ત્ર િત્રગુણ પસ્યાવ્યક્તસ્યા વિય વને
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પ્રત્ય ભજ્ઞાનાદવ યં જ્ઞાતવ્ય વને યાેગકાલે ચ વાિર પવાર્ ણ
િનિદષ્ટાિન॥ ૧૯॥
અેવં હેય વને દૃ યસ્ય પ્રથમં જ્ઞાતવ્ય વાત્ તદવસ્થાસિહતં
વ્યાખ્યાયાપેાદેયં દ્રષ્ટારં વ્યાખ્યાતુમાહ—

દ્રષ્ટા દૃ શમાત્રઃ શદુ્ધાેઽિપ પ્રત્યયાનપુ યઃ॥ સાધન ૨૦॥
ત્તઃ— દ્રષ્ટા પુ ષાે દૃ શમાત્રશ્ચેતનામાત્રમ્ ।

માત્રગ્રહણં ધમર્ધ મિનરાસાથર્મ્ । કે ચ દ્ધ ચેતનામાત્મનાે
ધમર્ મચ્છ ત । સ શદુ્ધાેઽિપ પિરણા મ વાદ્યભાવને વપ્ર તષ્ઠાેઽિપ
પ્રત્યયાનપુ યઃ । પ્રત્યયા િવષયાપેરક્તાિન િવજ્ઞાનાિન તાિન અનુ
અવ્યવધાનને પ્ર તસકં્રમાદ્યભાવને પ ય ત । અેતદુક્તં ભવ ત
— તિવષયાપેરાગાયામવે બુદ્ધાૈ સિન્નિધમાત્રેણવૈ પુ ષસ્ય
દ્રષુ્ટ વ મ ત॥ ૨૦॥
સ અેવ ભાેક્તેત્યાહ—

તદથર્ અેવ દૃ યસ્યાત્મા॥ સાધન ૨૧॥ [ તદથર્ઃ અેવ ]

ત્તઃ— દૃ યસ્ય પ્રાગુક્તલક્ષણસ્ય યઆત્મા યત્
વ પં તદથર્ અેવ । તસ્ય પુ ષાથર્ભાે વસ પાદનં નામ
વાથર્પિરહારેણ પ્રાેયાજેનમ્ । ન િહ પ્રધાનં પ્રવતર્માનમાત્મનઃ
િક ચત્ પ્રયાજેનમપેક્ષ્ય પ્રવતર્તે િક તુ પુ ષસ્ય ભાે વં
સ પાદિયતુ મ ત॥ ૨૧॥
યદે્યવં પુ સ્ય ભાેગસ પાદનમવે પ્રાેયાજેનં તદા પાિદતે
ત મ તિન્ન પ્રયાજેનં િવરતવ્યાપારં સ્યાત્ । ત મશ્ચ પિરણામશૂ યે
શદુ્ધ વાત્ સવ દ્રષ્ટારાે બ ધરિહતાઃ સ્યુઃ । તતશ્ચ સસંારાેચ્છેદ
ઇત્યાશઙ્ક્યાહ—

કૃતાથ પ્ર ત નષ્ટમ ય ષં્ટ તદ યસાધારણ વાત્॥ સાધન ૨૨॥
ત્તઃ— યદ્યિપ િવવેકખ્યા તપયર્ તાદ્ભાેગસ પાદનાત્

કમિપ કૃતાથ પુ ષં પ્ર ત તન્નષં્ટ િવરતવ્યાપારં તથાિપ
સવર્પુ ષસાધારણ વાદ યાન્ પ્રત્યનષ્ટવ્યાપારમવ તષ્ઠતે । અતઃ
પ્રધાનસ્ય સકલભાે સાધારણ વાન્ન કદા ચદિપ િવનાશઃ । અેકસ્ય
મુક્તાૈ વા ન સવર્મુ ક્તપ્રસઙ્ગ ઇત્યુક્તં ભવ ત॥ ૨૨॥
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દૃ યદ્રષ્ટારાૈ વ્યાખ્યાય સયંાેગં વ્યાખ્યાતુમાહ—

વ વા મશ યાેઃ વ પાપેલ ધહેતુઃ સયંાેગઃ॥ સાધન ૨૩॥
ત્તઃ— કાયર્દ્વારેણાસ્ય લક્ષણં કરાે ત । વશ ક્તદૃર્ યસ્ય
વભાવઃ । વા મશ ક્તદ્રર્ષુ્ટઃ વ પમ્ । તયાેદ્વર્યાેરિપ
સવંેદ્યસવંેદક વને વ્યવ સ્થતયાેયાર્ વ પાપેલ ધ તસ્યાઃ કારણં
યઃ સ સયંાેગઃ । સ ચ સહ ે ભાેગ્યભાે ભાવ વ પાન યઃ
[ પા૦ સ ચ સહજભાેગ્યભાે ભાવ વ પાન્ના યઃ] । ન િહ
તયાેિનત્યયાવે્યાર્પકયાેઃ વ પાદ તિરક્તઃ ક શ્ચત્ સયંાેગઃ । યદેવ
ભાેગ્યસ્ય ભાેગ્ય વં ભાેક્તુશ્ચ ભાે વમનાિદ સદં્ધ સ અેવ સયંાેગઃ॥ ૨૩॥
તસ્યાિપ કારણમાહ—

તસ્ય હેતુરિવદ્યા॥ સાધન ૨૪॥
ત્તઃ— યા પવૂ િવપયાર્સા ત્મકા માેહ પાઽિવદ્યા વ્યાખ્યાતા

(૨।૪-૫) સા તસ્યાિવવેકખ્યા ત પસ્ય સયંાેગસ્ય કારણમ્॥ ૨૪॥
હેયં હાિનિક્રયાકમાચ્યતે । િક પનુ તદ્ધાન મત્યાહ—

તદભાવે સયંાેગાભાવાે હાનં તદ્દશૃઃે કૈવલ્યમ્॥ સાધન ૨૫॥
ત્તઃ— તસ્યા અિવદ્યાયાઃ વ પિવ દ્ધને

સ યગ્જ્ઞાનનેાને્મૂ લતાયા યાેઽયમભાવ ત મન્ સ ત ત કાયર્સ્ય
સયંાેગસ્યા યભાવ તદ્ધાન મત્યુચ્યતે । અયમથર્ઃ—
નૈતસ્યાઽમૂતર્વ તનુાે િવભાગાે યજુ્યતે [પા૦ નૈતસ્ય મૂતર્દ્રવ્યવત્
પિરત્યાગાે યજુ્યત]ે િક તુ તાયાં િવવેકખ્યાતવિવવેકિન મત્તઃ સયંાેગઃ
વયમવે િનવતર્ત ઇ ત તસ્ય હાનમ્ । યદેવ ચ સયંાેગસ્ય હાનં તદેવ
િનતં્ય કેવલસ્યાિપ પુ ષસ્ય કૈવલ્યં વ્યપિદ યતે॥ ૨૫॥
તદેવં દૃ યસયંાેગસ્ય વ પં કારણં કાય ચા ભિહતમ્ । અથ
હાનાપેાયકથનદ્વારેણ ઉપાદેયકારણમાહ—

િવવેકખ્યા તરિવ લવા હાનાપેાયઃ॥ સાધન ૨૬॥
ત્તઃ— અ યે ગુણા અ યઃ પુ ષ ઇત્યેવંિવધસ્ય િવવેકસ્ય યા

ખ્યા તઃ પ્રખ્યા સાઽસ્ય હાનસ્ય દૃ યદુઃખપિરત્યાગસ્યાપેાયઃ
કારણમ્ । ક દશૃી । અિવ લવા ન િવદ્યતે િવ લવાે
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િવચ્છેદાેઽ તરાઽ તરાઽ યુ થાન પાે યસ્યાઃ સા અિવ લવા ।
ઇદમત્ર તા પયર્મ્— પ્ર તપક્ષભાવનાબલાદિવદ્યાપ્રલયે
િવિન ત્તક ર્ વભાે વા ભમાનાયા રજ તમાેમલાન ભભૂતાયા
બુદ્ધરે તમુર્ખા યા ચચ્છાયાસકં્રા તઃ સા િવવેકખ્યા ત ચ્યતે ।
તસ્યાં ચ સ તત વને પ્ર ત્તાયાં સત્યાં
દૃ યસ્યાિધકારિન ત્તેભર્વત્યેવ કૈવલ્યમ્॥ ૨૬॥
ઉ પન્નિવવેકખ્યાતેઃ પુ ષસ્ય યાદશૃી પ્રજ્ઞા ભવ ત તાં કથયન્
િવવેકખ્યાતેરેવ વ પમાહ—

તસ્ય સપ્તધા પ્રા તભૂમાૈ પ્રજ્ઞા॥ સાધન ૨૭॥
[તસ્ય સપ્તધા પ્રા તભૂ મઃ પ્રજ્ઞા ઇ ત વા બહુસ મતઃ સતૂ્રપાઠઃ । ]

ત્તઃ— તસ્યાે પન્નિવવેકજ્ઞાનસ્ય જ્ઞાતવ્યિવવેક પા પ્રજ્ઞા
પ્રા તભૂમાૈ સકલસાલ બનસમાિધપયર્ તે સપ્તપ્રકારા ભવ તીત્યથર્ઃ
।
તત્ર કાયર્િવમુ ક્ત પા ચતુ પ્રકારા— ૧। જ્ઞાતં મયા
જ્ઞેયમ્ । જ્ઞાતવં્ય ન િક ચદ ત । ૨। ક્ષીણા મે ક્લેશાઃ । ન
િક ચત્ ક્ષેતવ્યમ ત । ૩। અિધગતં મયા જ્ઞાનમ્ । ૪। પ્રાપ્તા મયા
િવવેકખ્યા તિર ત । પ્રત્યયા તરપિરહારેણ તસ્યામવસ્થાયામીદૃ યવે
પ્રજ્ઞા યતે । ઈદશૃી પ્રજ્ઞા કાયર્િવષયં િનમર્લં જ્ઞાનં
કાયર્િવમુ ક્તિરત્યુચ્યતે ।
ચત્તિવમુ ક્ત સ્ત્રધા— ૫। ચિરતાથાર્ મે બુ દ્ધઃ । ગુણા
હૃતાિધકારા ગિર શખરિનપ તતા ઇવ ગ્રાવાણાે ન પનુઃ
સ્થ ત યાસ્ય ત । ૬। વકારણે પ્રિવલયા ભમખુાનાં ગુણાનાં
માેહા ભધાનમૂલકારણાભાવાિન્ન પ્રયાજેન વાચ્ચામીષાં કુતઃ
પ્રરાેહાે ભવેત્ । ૭। વસ્થીભૂતશ્ચ [પા૦ સાત્મીભૂતશ્ચ]
મે સમાિધ ત મન્ સ ત વ પપ્ર તષ્ઠાેઽહ મ ત । ઈદશૃી િત્રપ્રકારા
ચત્તિવમુ ક્તઃ । તદેવમીદૃ યાં સપ્તિવધભૂ મપ્રજ્ઞાયામપુ તાયાં
પુ ષઃ કેવલ ઇત્યુચ્યતે॥ ૨૭॥
િવવેકખ્યા તઃ સયંાેગાભાવહેતુિરત્યુક્તમ્ । તસ્યા તુ ઉ પત્તાૈ િક
િન મત્ત મત્યાહ—

યાેગાઙ્ગાનુષ્ઠાનાદશુ દ્ધક્ષયે જ્ઞાનદ પ્તરાિવવેકખ્યાતેઃ॥ સાધન
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૨૮॥
ત્તઃ— યાેગાઙ્ગાિન વક્ષ્યમાણાિન ।

તષેામનુષ્ઠાનાજ્જ્ઞાનપવૂર્કા યાસાદાિવવેકખ્યાતેરશુ દ્ધક્ષયે
ચત્તસ વસ્ય પ્રકાશાવરણ પક્લેશાત્મકાશુ દ્ધક્ષયે યા
જ્ઞાનદ પ્ત તારત યને સા વકઃ પિરણામાે િવવેકખ્યા તપયર્ ત તસ્યાઃ
ખ્યાતેહતુિરત્યથર્ઃ॥ ૨૮॥
યાેગાઙ્ગાનામનુષ્ઠાનાદશુ દ્ધક્ષય ઇત્યુક્તમ્ । કાિન પનુ તાિન
યાેગાઙ્ગાની ત તષેામુદે્દશમાહ—

યમિનયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણા યાનસમાધયાેઽષ્ટાવઙ્ગાિન॥ સાધન ૨૯॥
ત્તઃ— ઇહ કાિન ચત્ સમાધેઃ સાક્ષાદુપકારકા ણ યથા ધારણાદ િન

કાિન ચત્ પ્ર તપક્ષભૂતિહસાિદિવતકાન્મૂલનદ્વારેણ સમાિધમપુકુવર્ ત
યથા યમાદયઃ । તત્રાસનાદ નામુત્તરાેતરમપુકારક વમ્ । તદ્યથા—
સત્યાસનજયે પ્રાણાયામસ્થૈયર્મ્ । અેવમુત્તરત્રાિપ યાજે્યમ્॥ ૨૯॥
ક્રમેણષૈાં વ પમાહ—

અિહસાસત્યા તેયબ્રહ્મચયાર્પિરગ્રહા યમાઃ॥ સાધન ૩૦॥
ત્તઃ— તત્ર પ્રાણિવયાેગપ્રયાજેનવ્યાપારાે િહસા । સા ચ

સવાર્નથર્હેતુઃ । તદભાવાેઽિહસા । િહસાયાઃ સવર્પ્રકારેણવૈ
પિરહાયર્ વાત્ પ્રથમં તદભાવ પાયા અિહસાયા િનદશઃ । સતં્ય
વાઙ્મનસાેયર્થાથર્ વમ્ । તેયં પર વાપહરણં તદભાવાેઽ તેયમ્ ।
બ્રહ્મચયર્મપુસ્થસયંમઃ । અપિરગ્રહાે ભાેગસાધનાનામનઙ્ગીકારઃ ।
ત અેતેઽિહસાદયઃ પ ચ યમશ દવાચ્યા યાેગાઙ્ગ વને િનિદષ્ટાઃ॥ ૩૦॥
અેષાં િવશષેમાહ—

તદેશકાલસમયાનવ ચ્છન્નાઃ સાવર્ભાૈમા મહાવ્રતમ્॥ સાધન ૩૧॥
ત્તઃ— તબ્રાર્હ્મણ વાિદઃ । દેશ તીથાર્િદઃ ।

કાલશ્ચતુદર્ યાિદઃ । સમયાે બ્રાહ્મણપ્રયાજેનાિદઃ ।
અેતૈશ્ચતુ ભરનવ ચ્છન્નાઃ પવૂાક્તા અિહસાદયાે યમાઃ સવાર્સુ
ક્ષપ્તાિદષુ ચત્તભૂ મષુ ભવા મહાવ્રત મત્યુચ્યતે । તદ્યથા—
બ્રાહ્મણં ન હિન યા મ તીથ ન કંચન હિન યા મ ચતુદર્ યાં ન
હિન યા મ દેવબ્રાહ્મણપ્રયાજેનવ્ય તરેકેણ કમિપ ન હિન યામી ત । અેવં
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ચતુિવધાવચ્છેદવ્ય તરેકેણ િક ચત્ કદા ચત્ ક મ શ્ચદથ ન
હિન યામીત્યનવ ચ્છન્નાઃ । અેવં સત્યાિદષુ યથાયાેગં યાજે્યમ્ ।
ઇ થમિનયતીકૃતાઃ સામા યનેવૈ પ્ર ત્તા મહાવ્રત મત્યુચ્યતે ન પનુઃ
પરક યપિર ચ્છન્નાવધારણમ્ [પા૦ ન પનુઃ પિર ચ્છન્નાવધારણમ્॥ ૩૧॥
િનયમાનાહ—

શાૈચસ તાષેતપઃ વા યાયેશ્વરપ્ર ણધાનાિન િનયમાઃ॥ સાધન ૩૨॥
ત્તઃ— શાૈચં દ્વિવધમ્— બાહ્યમા ય તરં

ચ । બાહ્યં જલાિદ ભઃ કાયાિદપ્રક્ષાલનમ્ । આ ય તરં
મૈ યાિદ ભ શ્ચત્તમલાનાં પ્રક્ષાલનમ્ । સ તાષે તુ ષ્ટઃ ।
શષેાઃ પ્રાગવે (૨।૧) કૃતવ્યાખ્યાનાઃ । અેતે શાૈચાદયાે
િનયમશ દવાચ્યાઃ॥ ૩૨॥
કથમષેાં યાેગાઙ્ગ વ મત્યાહ—

િવતકર્બાધને પ્ર તપક્ષભાવનમ્॥ સાધન ૩૩॥
ત્તઃ— િવતક્યર્ તે ઇ ત િવતકાર્ યાેગપિરપ થનાે િહસાદયઃ ।

તષેાં પ્ર તપક્ષભાવને સ ત યદા બાધા ભવ ત તદા યાેગઃ સકુરાે
ભવતી ત ભવત્યેવ યમિનયમયાેયાગાઙ્ગ વમ્॥ ૩૩॥
ઇદાની ં િવતકાર્ણાં વ પં ભેદપ્રકારં ફલં ચ ક્રમેણાહ—

િવતકાર્ િહસાદયઃ કૃતકાિરતાનુમાેિદતા લાેભક્રાેધમાેહપવૂર્કા
દુમ યાિધમાત્રા દુઃખાજ્ઞાનાન તફલા ઇ ત પ્ર તપક્ષભાવનમ્॥ સાધન ૩૪॥
ત્તઃ— અેતે પવૂાક્તા િહસાદયઃ પ્રથમં િત્રધા ભદ્ય તે

કૃતકાિરતાનુમાેદનભેદેન । તત્ર વયં િન પાિદતાઃ કૃતાઃ । કુ
કુિવ ત પ્રયાજેકવ્યાપારેણ સમુ પાિદતાઃ કાિરતાઃ । અ યને િક્રયમાણાઃ
સા વત્યઙ્ગીકૃતા અનુમાેિદતાઃ । અેતચ્ચ ત્રૈિવ યં પર પરં
વ્યામાેહિનરાકરણાવધારણાયાેચ્યતે । અ યથા મ દમ તરેવં મ યેત ન
મયા વયં િહસા કૃતે ત ના ત મે દાષેઃ । અેતષેાં કારણપ્ર તપાદનાય
લાેભક્રાેધમાેહપવૂર્કા ઇ ત ।
યદ્યિપ લાેભઃ પ્રથમં િનિદષ્ટ તથાઽિપ સવર્ક્લેશાનાં
માેહસ્યાઽનાત્મ યાત્મા ભમાનલક્ષણસ્ય િનદાન વાત્ ત મન્ સ ત
વપરિવભાગપવૂર્ક વને લાેભક્રાેધાદ નામુદ્ભવાન્મૂલ વમવસયેમ્ ।
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માેહપૂિવકા સવાર્ દાષે તિરત્યથર્ઃ । લાેભ ણા । ક્રાેધઃ
કૃત્યાકૃત્યિવવેકાને્મૂલકઃ પ્ર વલનાત્મક શ્ચત્તધમર્ઃ ।
પ્રત્યેકં કૃતાિદભેદેન િત્રપ્રકારા અિપ િહસાદયાે માેહાિદકારણ વને
િત્રધા ભદ્ય તે । અેષામવે પનુરવસ્થાભેદેન ત્રૈિવ યમાહ—

દુમ યાિધમાત્રાઃ । દવાે મ દાઃ ન તીવ્રા નાિપ મ યાઃ । મ યા
નાિપ મ દા નાિપ તીવ્રાઃ । અિધમાત્રા તીવ્રાઃ । પાશ્ચાત્ત્યા નવભેદાઃ ।
ઇ થં ત્રૈિવ યે સ ત સપ્તિવશ તભર્વ ત । દ્વાદ નામિપ પ્રત્યેકં
દુમ યાિધમાત્રભેદાત્ ત્રૈિવ યં સ ભવ ત । તદ્યથાયાેગં યાજે્યમ્ ।
તદ્યથા— દુ દુ ર્દુમ યાે દુતીવ્ર ઇ ત ।
અેષાં ફલમાહ— દુઃખાજ્ઞાનાન તફલા દુઃખં
પ્ર તકૂલતયાઽવભાસમાનાે રાજસ શ્ચત્તધમર્ઃ । અજ્ઞાનં મ યાજ્ઞાનં
સશંયિવપયર્ય પમ્ । તે દુઃખાજ્ઞાનેઽન તમપિર ચ્છનં્ન ફલં
યષેાં તે તથાેક્તાઃ । ઇ થં તષેાં વ પકારણાિદભેદેન જ્ઞાતાનાં
પ્ર તપક્ષભાવનયા યાે ગના પિરહારઃ કતર્વ્ય ઇત્યુપિદષં્ટ ભવ ત॥ ૩૪॥
અેષામ યાસવશાત્ પ્રકષર્માગચ્છતામનુિન પાિદ યઃ સદ્ધયાે યથા
ભવ ત તથા ક્રમેણ પ્ર તપાદિયતુમાહ—

અિહસાપ્ર તષ્ઠાયાં ત સિન્નધાૈ વૈરત્યાગઃ॥ સાધન ૩૫॥
ત્તઃ— તસ્યાઽિહસાં ભાવયતઃ સિન્નધાૈ

સહજિવરાેિધનામ યિહનકુલાદ નાં વૈરત્યાગાે િનમર્ સરતયાઽવસ્થાનં
ભવ ત । િહસ્ર વભાવા અિપ િહસાં ત્યજ તીત્યથર્ઃ [પા૦ િહસ્રા
અિપ િહસ્ર વં પિરત્યજ તીત્યથર્ઃ] ॥ ૩૫॥
સત્યા યાસવતઃ િક ભવતીત્યાહ—

સત્યપ્ર તષ્ઠાયાં િક્રયાફલાશ્રય વમ્॥ સાધન ૩૬॥
ત્તઃ— િક્રયમાણા િહ િક્રયા યાગાિદકાઃ ફલં વગાર્િદકં

પ્રયચ્છ ત । તસ્ય તુ સત્યા યાસવતાે યાે ગન તથા સતં્ય પ્રકૃ યતે
યથા િક્રયાયામકૃતાયામિપ યાેગી ફલમા ાે ત । તદ્વચનાદ્યસ્ય કસ્ય ચત્
િક્રયામકુવર્તાેઽિપ િક્રયાફલં ભવતીત્યથર્ઃ॥ ૩૬॥
અ તેયા યાસવતઃ ફલમાહ—

અ તેયપ્ર તષ્ઠાયાં સવર્રત્નાપેસ્થાનમ્॥ સાધન ૩૭॥
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ત્તઃ— અ તેયં યદાઽ યસ ત તદાસ્ય
ત પ્રકષાર્િન્નર ભલાષસ્યાિપ સવર્તાે િદવ્યાિન રત્ના યપુ તષ્ઠ તે॥ ૩૭॥
બ્રહ્મચયાર્ યાસસ્ય ફલમાહ—

બ્રહ્મચયર્પ્ર તષ્ઠાયાં વીયર્લાભઃ॥ સાધન ૩૮॥
ત્તઃ— યઃ િકલ બ્રહ્મચયર્મ યસ્ય ત તસ્ય

ત પ્રકષાર્િન્નર તશયં વીય સામ યર્માિવભર્વ ત । વીયર્િનરાેધે
િહ બ્રહ્મચયર્સ્ય પ્રકષાર્ચ્છર રે દ્રયમનઃસુ વીય
પ્રકષર્માગચ્છ ત॥ ૩૮॥
અપિરગ્રહસ્ય ફલમાહ—

અપિરગ્રહસ્થૈય જન્મકથ તાસ બાેધઃ॥ સાધન ૩૯॥
ત્તઃ— કથ મત્યસ્ય ભાવઃ કથ તા । જન્મનઃ કથ તા

જન્મકથ તા । તસ્યાઃ સ બાેધઃ સ યગ્જ્ઞાનં જન્મા તરે કાેઽહમાસં
ક દશૃઃ િકકાયર્કાર ત જજ્ઞાસાયાં સવર્મવે સ યગ્ નાતીત્યથર્ઃ ।
ન કેવલં ભાેગસાધનપિરગ્રહ અેવ પિરગ્રહાે યાવદાત્મનઃ
શર રપિરગ્રહાેઽિપ પિરગ્રહાે ભાેગસાધન વાચ્છર રસ્ય । ત મન્ સ ત
રાગાનુબ ધાદ્બિહમુર્ખાયામવે પ્ર ત્તાૈ ન તા વકજ્ઞાનપ્રાદુભાર્વઃ
।
યદા પનુઃ શર રાિદપિરગ્રહનૈરપેકે્ષ્યણ મા ય યમવલ બતે
તદા મ યસ્થસ્ય રાગાિદત્યાગાત્ સ યગ્જ્ઞાનહેતુભર્વત્યેવ
પવૂાર્પરજન્મસ બાેધઃ॥ ૩૯॥
ઉક્તા યમાનાં સદ્ધયઃ । અથ િનયમાનામાહ—

શાૈચા વાઙ્ગજુગુ સા પરૈરસસંગર્ઃ॥ સાધન ૪૦॥
ત્તઃ— યઃ શાૈચં ભાવય ત તસ્ય વાઙ્ગે વિપ

કારણ વ પપયાર્લાેચનદ્વારેણ જુગુ સા ઘ્ ણા સમપુ યતે—
અશુ ચરયં કાયાે નાત્રાગ્રહઃ કાયર્ ઇ ત । અમનુવૈ હેતનુા પરૈર યૈશ્ચ
કાયવદ્ ભરસસંગર્ઃ સ પકાર્ભાવઃ સસંગર્પિરવજર્ન મત્યથર્ઃ ।
યઃ િકલ વમવે કાયં જુગુ સતે તત્તદવદ્યદશર્નાત્ સ કથં
પરક યૈ તથાભૂતૈશ્ચ કાયૈઃ સસંગર્મનુભવ ત॥ ૪૦॥
શાૈચસ્યવૈ ફલા તરમાહ—
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સ વશુ દ્ધસાૈમનસ્યૈકાગ્રતે દ્રયજયાત્મદશર્નયાેગ્ય વાિન ચ॥ સાધન ૪૧॥
ત્તઃ— ભવ તી ત વાક્યશષેઃ । સ વં પ્રકાશસખુાદ્યાત્મકં

તસ્ય શદુ્ધ રજ તમાે યામન ભભવઃ । સાૈમનસં્ય ખેદાનનુભવને
માનસી પ્રી તઃ । અેકાગ્રતા િનયતિવષયે ચેતસઃ સ્થૈયર્મ્ । ઇ દ્રયજયાે
િવષયપરાઙ્મખુાણા મ દ્રયાણામાત્મ યવસ્થાનમ્ । આત્મદશર્ને
િવવેકખ્યા ત પે ચત્તસ્ય યાેગ્ય વં સમથર્ વમ્ । શાૈચા યાસવત
અેવ અેતે સ વશદ્ુ યાદયઃ ક્રમેણ પ્રાદુભર્વ ત । તથાિહ—

સ વશદુ્ધઃે સાૈમનસ્યમ્ । સાૈમનસ્યાદેકાગ્રતા । અેકાગ્રતાયા ઇ દ્રયજયઃ ।
ત માદાત્મદશર્નયાેગ્યતે ત॥ ૪૧॥
સ તાષેા યાસસ્ય ફલમાહ—

સ તાષેાદનુત્તમઃ સખુલાભઃ॥ સાધન ૪૨॥
ત્તઃ— સ તાષેપ્રકષણ યાે ગન તથાિવધમા તરં

સખુમાિવભર્વ ત યસ્ય બાહ્યં િવષયસખંુ શતાંશનેાિપ ન સમમ્॥ ૪૨॥
તપસઃ ફલમાહ—

કાયે દ્રય સ દ્ધરશુ દ્ધક્ષયાત્તપસઃ॥ સાધન ૪૩॥
ત્તઃ—તપઃ સમ યસ્યમાનં ચેતસઃ

ક્લેશાિદલક્ષણાશુ દ્ધક્ષયદ્વારેણ કાયે દ્રયાણાં
સ દ્ધપ્રકષર્માદધા ત । અયમથર્ઃ—
ચા દ્રાયણાિદના ચત્તક્લેશક્ષય ત ક્ષયાિદ દ્રયાદ નાં
સૂ મવ્યવિહતિવપ્રકૃષ્ટદશર્નાિદસામ યર્માિવભર્વ ત કાયસ્ય
યથેચ્છમ્ અ વમહ વાદ િન॥ ૪૩॥
વા યાયસ્ય ફલમાહ—

વા યાયાિદષ્ટદેવતાસ પ્રયાેગઃ॥ સાધન ૪૪॥
ત્તઃ— અ ભપ્રેતમ ત્રજપાિદલક્ષણે વા યાયે પ્રકૃ યમાણે

યાે ગન ઇષ્ટયાઽ ભપ્રેતયા દેવતયા સ પ્રયાેગાે ભવ ત । સા દેવતા
પ્રત્યક્ષા ભતીત્યથર્ઃ॥ ૪૪॥
ઈશ્વરપ્ર ણધાનસ્ય ફલમાહ—
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સમાિધ સ દ્ધર શ્વરપ્ર ણધાનાત્॥ સાધન ૪૫॥
ત્તઃ— ઈશ્વરે યત્ પ્ર ણધાનં ભ ક્તિવશષે ત માત્

સમાધે ક્તલક્ષણસ્યાિવભાર્વાે ભવ ત ય માત્ સ ભગવાનીશ્વરઃ
પ્રસન્નઃ સન્ન તરાય પાન્ ક્લેશાન્ પિરહૃત્ય સમાિધ સ બાેધય ત॥ ૪૫॥
યમિનયમાનુ વા આસનમાહ—

સ્થરસખુમાસનમ્॥ સાધન ૪૬॥
ત્તઃ—આસ્યતેઽનનેેત્યાસનં પદ્માસનદ ડાસન વ તકાસનાિદ ।

તદ્યદા સ્થરં િન ક પં સખુમનુદ્વજેનીયં ચ ભવ ત તદા
યાેગાઙ્ગતાં ભજતે॥ ૪૬॥
તસ્યવૈ સ્થરસખુપ્રા યથર્મપુાયમાહ—

પ્રયત્નશૈ થલ્યાન ત્યસમાપ ત્ત યામ્॥ સાધન ૪૭॥
ત્તઃ— તદાસનં પ્રયત્નશૈ થલ્યનેાઽઽન ત્યસમાપત્ત્યા ચ
સ્થરં સખંુ ભવતી ત સ બ ધઃ । યદા યદાઽઽસનં બધ્નામી ત
ઇચ્છાં કરાે ત પ્રયત્નશૈ થલ્યેઽ યક્લેશનેવૈ તદા તદાઽઽસનં
સ પદ્યતે । યદા ચાકાશાિદગતઆન ત્યે ચેતસઃ સમાપ ત્તઃ
િક્રયતેઽવધાનને [પા૦ અવ્યવધાનને] તાદા યમાપદ્યતે તદા
દેહાહંકારાભાવાન્નાસનં દુઃખજનકં ભવ ત । અ મશ્ચાસનજયે સ ત
સમા ય તરાયભૂતા ન પ્રભવ ત્યઙ્ગમજેય વાદયઃ॥ ૪૭॥
તસ્યવૈાનુિન પાિદ ફલમાહ—

તતાે દ્વ દ્વાન ભઘાતઃ॥ સાધન ૪૮॥
ત્તઃ— ત મન્નાસનજયે સ ત દ્વ દ્વઃૈ

શીતાે ણ ણાિદ ભયાગી ના ભહ યત ઇત્યથર્ઃ॥ ૪૮॥
આસનજયાદન તરં પ્રાણાયામમાહ—

ત મ સ ત શ્વાસપ્રશ્વાસયાેગર્ તિવચ્છેદઃ પ્રાણાયામઃ॥ સાધન ૪૯॥
ત્તઃ—આસનસૈ્થય સ ત તિન્ન મત્તકપ્રાણાયામલક્ષણાે

યાેગાઙ્ગિવશષેાેઽનુષે્ઠયાે ભવ ત । ક દશૃઃ ।
વાસપ્રશ્વાસયાેગર્ તિવચ્છેદલક્ષણઃ । શ્વાસપ્રશ્વાસાૈ િન ક્તાૈ

(૧।૩૧) તયાે સ્ત્રધા રેચન ત ભનપૂરણદ્વારેણ બાહ્યા ય તરેષુ
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સ્થાનષેુ ગતેઃ પ્રવાહસ્ય િવચ્છેદાે ધારણં પ્રાણાયામ ઉચ્યતે॥ ૪૯॥
તસ્યવૈ સખુાવગમાય િવભજ્ય વ પં કથય ત—

સ તુ બાહ્યા ય તર ત ભ ત્તદશકાલસઙ્ખ્યા ભઃ પિરદષૃ્ટાે
દ ઘર્સૂ મઃ॥ સાધન ૫૦॥
ત્તઃ— બાહ્ય ત્તઃ શ્વાસાે રેચકઃ । અ ત ર્ ત્તઃ પ્રશ્વાસઃ

પૂરકઃ । આ તર ત ભ ત્તઃ કુ ભકઃ । ત મન્ જલ મવ કુ ભે
િનશ્ચલતયા પ્રાણા અવસ્થા ય ત ઇ ત કુ ભકઃ । િત્રિવધાેઽયં પ્રાણાયામઃ
દેશને કાલને સખં્યયા ચાપેલ ક્ષતાે દ ઘર્સૂ મસજં્ઞાે ભવ ત ।
દેશાપેલ ક્ષતાે યથા નાસાદ્દવ્ાદશા તાિદ નાસામાર ય
દ્વાદશાઙ્ગુ લપયર્ ત મત્યથર્ઃ । કાલાપેલ ક્ષતાે યથા
ષટ્િત્રશન્માત્રાિદપ્રમાણઃ । સખં્યયાપેલ ક્ષતાે યથા ઇયતાે વારાન્ કૃત
અેતાવદ્ ભઃ શ્વાસપ્રશ્વાસઃૈ પ્રથમ ઉદ્ઘાતાે ભવતી ત । અેતજ્જ્ઞાનાય
સખં્યાગ્રહણમપુાત્તમ્ । ઉદ્ઘાતાે નામ ના ભમૂલાત્ પ્રેિરતસ્ય વાયાેઃ
શરસ્ય ભહનનમ્॥ ૫૦॥
ત્રીન્ પ્રાણાયામાન ભધાય ચતુથર્મ ભધાતુમાહ—

બાહ્યા ય તરિવષયાકે્ષપી ચતુથર્ઃ॥ સાધન ૫૧॥
ત્તઃ— પ્રાણસ્ય બાહ્યાે િવષયાે નાસાદ્દવ્ાદશા તાિદઃ ।

આ ય તરાે િવષયાે હૃદયના ભચક્રાિદઃ । તાૈ દ્વાૈ
િવષયાવા ક્ષ ય પયાર્લાેચ્ય યઃ ત ભ પી ગ તિવચ્છેદઃ
સ ચતુથર્ઃ પ્રાણાયામઃ । તીય માત્ કુ ભકાખ્યાદયમસ્ય
િવશષેઃ— સ બાહ્યા ય તરિવષયાવપયાર્લાેચ્યવૈ સહસા
તપ્તાપેલિનપ તતજલ યાયને યુગપત્ ત ભ ત્ત્યા િન પાદ્યતે [પા૦
િન પદ્યતે] । અસ્ય તુ િવષયદ્વયાકે્ષપકાે િનરાેધઃ । અયમિપ
પવૂર્વદે્દશકાલસખં્યા ભ પલ ક્ષતાે દ્રષ્ટવ્યઃ॥ ૫૧॥
ચતુિવધસ્યાસ્ય ફલમાહ—

તતઃ ક્ષીયતે પ્રકાશાવરણમ્॥ સાધન ૫૨॥
ત્તઃ— તત ત માત્ પ્રાણાયામાત્ પ્રકાશસ્ય ચત્તસ વગતસ્ય

યદાવરણં ક્લેશ પં તત્ ક્ષીયતે િવન યતીત્યથર્ઃ॥ ૫૨॥
ફલા તરમાહ—
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ધારણાસુ ચ યાેગ્યતા મનસઃ॥ સાધન ૫૩॥
ત્તઃ— ધારણા વક્ષ્યમાણલક્ષણા તાસુ પ્રાણાયામૈઃ ક્ષીણદાષેં

મનાે યત્ર યત્ર ધાયર્તે તત્ર તત્ર સ્થર ભવ ત ન િવક્ષપંે ભજતે॥ ૫૩॥
પ્રત્યાહારસ્ય લક્ષણમાહ—

વિવષયાસ પ્રયાેગે ચત્ત વ પાનુકાર ઇવે દ્રયાણાં પ્રત્યાહારઃ॥ સાધન ૫૪॥
ત્તઃ— ઇ દ્રયા ણ િવષયે યઃ પ્રતીપમાિહ્રય તેઽ મિન્ન ત

પ્રત્યાહારઃ । સ ચ કથં િન પદ્યત ઇત્યાહ
— ચ રાદ ના મ દ્રયાણાં વિવષયાે પાિદ તને
સ પ્રયાેગ તદા ભમખુ્યને વતર્નમ્ તદભાવ તદા ભમખુ્યં પિરત્યજ્ય
વ પમાત્રેઽવસ્થાનમ્ । ત મન્ સ ત ચત્તમાત્રાનુકાિરણી દ્રયા ણ ભવ ત
યત શ્ચત્તમનવુતર્માનાિન મધુકરરાજ મવ મ ક્ષકાઃ સવાર્ણી દ્રયા ણ
પ્રતીય તે । અત શ્ચત્તિનરાેધે તાિન પ્રત્યાહૃતાિન ભવ ત । તષેાં
ત વ પાનુકારઃ પ્રત્યાહાર ઉક્તઃ॥ ૫૪॥
પ્રત્યાહારફલમાહ—

તતઃ પરમા વ યતે દ્રયાણામ્॥ સાધન ૫૫॥
ત્તઃ— અ યસ્યમાને િહ પ્રત્યાહારે તથા વ યા યાયત્તાની દ્રયા ણ

સ પદ્ય તે યથા બાહ્યિવષયા ભમખુતાં નીયમાના યિપ ન યા તીત્યથર્ઃ॥ ૫૫॥
તદેવં પ્રથમપાદાેક્તલક્ષણસ્ય યાેગસ્યાઙ્ગભૂતક્લેશતનૂકરણફલં
િક્રયાયાેગમ ભધાય ક્લેશાનામુદે્દશં વ પં કારણં ક્ષતંે્ર ફલં
ચાે વા કમર્ણામિપ ભેદં કારણં વ પં ફલં ચા ભધાય િવપાકસ્ય
કારણમ્ વ પં ચા ભિહતમ્ ।
તત ત્યાજ્ય વાત્ ક્લેશાિદનાં જ્ઞાનવ્ય તરેકેણ
ત્યાગસ્યાઽશક્ય વાજ્જ્ઞાનસ્ય ચ શાસ્ત્રાયત્ત વાત્ શાસ્ત્રસ્ય
હેયહાનકારણાપેાદેયાપેાદાનકારણબાેધક વને ચતવુ્યૂર્હ વાત્
હેયસ્ય હાનવ્ય તરેકેણ વ પાિન પત્તેહાર્નસિહતં ચતવુ્યૂર્હં
વ વકારણસિહતમ ભધાય ઉપાદેયકારણભૂતાયા િવવેકખ્યાતેઃ
કારણભૂતાનામ તરઙ્ગબિહરઙ્ગભાવને સ્થતાનાં યમાદ નાં
વ પં ફલસિહતં વ્યાકૃત્યઆસનાદ નાં ધારણાપયર્ તાનાં
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પર પરમપુકાયાપકારકભાવનેાવ સ્થતાનામુદે્દશમ ભધાય પ્રત્યેકં
લક્ષણકરણપવૂકં ફલમ ભિહતમ્ ।
તદયં યાેગાે યમિનયમાિદ ભઃ પ્રાપ્તબીજભાવ આસનપ્રાણાયામૈરઙુ્કિરતઃ
પ્રત્યાહારેણ પુ પતાે યાનધારણાસમાિધ ભઃ ફ લ યતી ત વ્યાખ્યાતઃ
સાધનપાદઃ ।
ઇ ત ધારેશ્વરભાજેિવર ચતાયાં રાજમાતર્ ડા ભધાયાં પાત જલ ત્તાૈ
સાધનપાદઃ॥ ૨॥
ઇ ત સાધનપાદઃ॥ ૨॥
અથ િવભૂ તપાદઃ॥ ૩॥
ય પાદપદ્મ મરણાદ ણમાિદિવભૂતયઃ ।
ભવ ત ભિવનામ તુ ભૂતનાથઃ સ ભૂતયે॥
તદેવં પવૂાિદ્દષં્ટ ધારણાદ્યઙ્ગત્રયં િનણતું
સયંમસજં્ઞા ભધાનપવૂર્કં બાહ્યા ય તરાિદ સ દ્ધપ્ર તપાદનાય
લક્ષિયતુમપુક્રમતે । તત્ર ધારણાયાઃ વ પમાહ—

દેશબ ધ શ્ચત્તસ્ય ધારણા॥ િવભૂ ત ૧॥
ત્તઃ— દેશે ના ભચક્રનાસાગ્રાદાૈ ચત્તસ્ય બ ધાે

િવષયા તરપિરહારેણ યત્ સ્થર કરણં સા ચત્તસ્ય ધારણાેચ્યતે ।
અયમથર્ઃ— મૈ યાિદ ચત્તપિરકમર્વા સતા તઃકરણને
યમિનયમવતા જતાસનને પિરહૃતપ્રાણિવકે્ષપેણ
પ્રત્યાહૃતે દ્રયગ્રામેણ િનબાર્ધે પ્રદેશ ઋજુકાયને જતદ્વ દ્વને
યાે ગના નાસાગ્રાદાૈ સ પ્રજ્ઞાતસ્ય સમાધેર યાસાય ચત્તસ્ય
સ્થર કરણં કતર્વ્ય મ ત॥ ૧॥
ધારણામ ભધાય યાનમ ભધાતુમાહ—

તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા યાનમ્॥ િવભૂ ત ૨॥
ત્તઃ— તત્ર ત મન્ પ્રદેશે યત્ર ચત્તં તં તત્ર

પ્રત્યયસ્ય જ્ઞાનસ્ય યા અેકતાનતા િવસદશૃપિરણામપિરહારદ્વારેણ
યદેવ ધારણાયામવલ બનીકૃતં તદવલ બનતયવૈ િનર તરમુ પ ત્તઃ
સા યાનમુચ્યતે॥ ૨॥
ચરમયાેગાઙ્ગં સમાિધમાહ—
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તદેવાથર્માત્રિનભાર્સં વ પશૂ ય મવ સમાિધઃ॥ િવભૂ ત ૩॥
ત્તઃ— તદેવાેક્તલક્ષણં યાનં

યત્રાથર્માત્રિનભાર્સમથાર્કારસમાવેશાદુદ્ભૂતાથર્ પં
યગ્ભૂતજ્ઞાન વ પ વને વ પશૂ યતા મવાઽઽપદ્યતે સ
સમાિધિરત્યુચ્યતે । સ યગાધીયત અેકાગ્રીિક્રયતે િવક્ષપેાન્ પિરહૃત્ય
મનાે યત્ર સ સમાિધઃ॥ ૩॥
ઉક્તલક્ષણસ્ય યાેગાઙ્ગત્રયસ્યવ્યવહારાય વશાસે્ત્ર તાિ ત્રક ં સજં્ઞાં
કતુર્માહ—

ત્રયમેકત્ર સયંમઃ॥ િવભૂ ત ૪॥
ત્તઃ— અેક મન્ િવષયે ધારણા યાનસમાિધત્રયં પ્રવતર્માનં

સયંમસજં્ઞયા શાસે્ત્ર વ્યવિહ્રયતે॥ ૪॥
તસ્ય ફલમાહ—

ત જયા પ્રજ્ઞાલાેકઃ॥ િવભૂ ત ૫॥
ત્તઃ— તસ્ય સયંમસ્ય જયાદ યાસને સા યાે પાદનાત્

પ્રજ્ઞાયા િવવેકખ્યાતેરાલાેકઃ પ્રસવાે ભવ ત । પ્રજ્ઞા જ્ઞેયં
સ યગવભાસયતીત્યથર્ઃ॥ ૫॥
તસ્યાપેયાેગમાહ—

તસ્ય ભૂ મષુ િવિનયાેગઃ॥ િવભૂ ત ૬॥
ત્તઃ— તસ્ય સયંમસ્ય ભૂ મષુ સ્થૂલસૂ માવલ બનભેદેન
સ્થતાસુ ચત્ત ત્તષુ િવિનયાેગઃ કતર્વ્યઃ । અધરામધરાં
ચત્તભૂ મ જતાં જતાં જ્ઞા વાેત્તરસ્યાં ભૂમાૈ સયંમઃ કાયર્ઃ ।
સહ્યનાત્મીઈકૃતાધરભૂ મ ત્તરસ્યાં ભૂમાૈ સયંમં કુવાર્ણઃ
ફલભાગ્ભવ ત॥ ૬॥
સાધનપાદે યાેગાઙ્ગા યષ્ટાવુિદ્દ ય પ ચાનાં લક્ષણં િવધાય ત્રયાણાં
કથં ન કૃત મત્યાશઙ્ક્યાહ—

ત્રયમ તરઙ્ગં પવૂ યઃ॥ િવભૂ ત ૭॥
ત્તઃ— પવૂ યાે યમાિદ યાે યાેગાઙ્ગે યઃ પાર પયણ
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સમાધે પકારકે યાે ધારણાિદયાેગાઙ્ગત્રયં સ પ્રજ્ઞાતસ્ય
સમાધેર તરઙ્ગં સમાિધ વ પિન પાદનાત્॥ ૭॥
તસ્યાિપ સમા ય તરાપેક્ષયા બિહરઙ્ગ વમાહ—

તદિપ બિહરઙ્ગં િનબ જસ્ય॥ િવભૂ ત ૮॥
ત્તઃ— િનબ જસ્ય િનરાલ બનસ્ય શૂ યભાવનાઽપરપયાર્યસ્ય

સમાધેરેતદિપ યાેગાઙ્ગત્રયં બિહરઙ્ગં પાર પયણાપેકારક વાત્॥ ૮॥
ઇદાની ં યાેગ સદ્ધ વ્યાર્ખ્યાતુકામઃ સયંમસ્ય િવષયિવશુ દ્ધ કતુ
ક્રમેણ પિરણામત્રયમાહ—

વ્યુ થાનિનરાેધસસં્કારયાેર ભભવપ્રાદુભાર્વાૈ િનરાેધક્ષણ ચત્તા વયાે
િનરાેધપિરણામઃ॥ િવભૂ ત ૯॥
ત્તઃ—વ્યુ થાનં ક્ષપ્તમૂઢિવ ક્ષપ્તાખ્યં

ભૂ મત્રયમ્ । િનરાેધઃ પ્રકૃષ્ટસ વસ્યાઙ્ ગતયા ચેતસઃ
પિરણામઃ । તા યાં વ્યુ થાનિનરાેધા યાં યાૈ જિનતાૈ સસં્કારાૈ
તયાેયર્થાક્રમમ્ અ ભભવપ્રાદુભાર્વાૈ યદા ભવતઃ । અ ભભવાે
યગ્ભૂતતયા કાયર્કરણાસામ યનાવસ્થાનમ્ । પ્રાદુભાર્વાે
વતર્માનેઽ વ ય ભવ્યક્ત પતયાઽઽિવભાર્બઃ । તદા િનરાેધક્ષણે
ચત્તસ્યાેભયક્ષણ ત્ત વાદ વયાે યઃ સ િનરાેધપિરણામ ઉચ્યતે ।
અયમથર્ઃ— યદા વ્યુ થાનસસ્કાર પાે ધમર્ તરાેભૂતાે
ભવ ત િનરાેધસસં્કાર પશ્ચાિવભર્વ ત ધ મ પતયા ચ
ચત્તમુભયા વિય વેઽિપ િનરાેધાત્મનાઽવ સ્થતં પ્રતીયતે તદા સ
િનરાેધપિરણામશ દેન વ્યવિહ્રયતે । ચલ વાદુ્ગણ ત્તસ્ય યદ્યિપ
ચેતસાે િનશ્ચલ વં ના ત તથા યવે ભૂતઃ પિરણામઃ સ્થૈયર્મુચ્યતે॥ ૯॥
તસ્યવૈ ફલમાહ—

તસ્ય પ્રશા તવાિહતા સસં્કારાત્॥ િવભૂ ત ૧૦॥
ત્તઃ— તસ્ય ચેતસાે િન ક્તાિન્નરાેધસસં્કારાત્ પ્રશા તવાિહતા

ભવ ત । પિરહૃતિવક્ષપેતયા સદશૃપ્રવાહપિરણા મ ચત્તં
ભવતીત્યથર્ઃ॥ ૧૦॥
િનરાેધપિરણામમ ભધાય સમાિધપિરણામમાહ—
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સવાર્થર્તૈકાગ્રતયાેઃ ક્ષયાેદયાૈ ચત્તસ્ય સમાિધપિરણામઃ॥ િવભૂ ત
૧૧॥
ત્તઃ— સવાર્થર્તા ચલ વાન્નાનાિવધાથર્ગ્રહણં ચત્તસ્ય

િવક્ષપેાે ધમર્ઃ । અેક મન્નવેાલ બને સદશૃપિરણા મતૈકાગ્રતા । સાઽિપ
ચત્તસ્ય ધમર્ઃ । તયાેયર્થાક્રમં ક્ષયાેદયાૈ સવાર્થર્તાલક્ષણસ્ય
ધમર્સ્ય ક્ષયાેઽત્ય તા ભભવ અેકાગ્રતાલક્ષણસ્ય ધમર્સ્ય
પ્રાદુભાર્વાેઽ ભવ્ય ક્ત શ્ચત્તસ્યાેિદ્રક્તસ વસ્યા વિયતયાઽવસ્થાનં
સમાિધપિરણામ ઇત્યુચ્યતે ।
પવૂર્ માત્ પિરણામાદસ્યાયં િવશષેઃ— તત્ર સસં્કારલક્ષણયાેઃ
ધમર્યાેર ભભવપ્રાદુભાર્વાૈ પવૂર્સ્ય વ્યુ થાનસસં્કાર પસ્ય યગ્ભાવ
ઉત્તરસ્ય િનરાેધસસં્કાર પસ્યાેદ્ભવાેઽન ભભૂત વનેાવસ્થાનમ્ ।
ઇહ તુ ક્ષયાેદયાિવ ત સવાર્ત્મતા પસ્ય
િવક્ષપેસ્યાત્ય ત તરસ્કારાદનુ પ ત્તરતીતેઽ વિન પ્રવેશઃ ક્ષય
અેકાગ્રતાલક્ષણસ્ય ધમર્સ્યાેદ્ભવાે વતર્માનેઽ વિન પ્રકટ વમ્॥ ૧૧॥
તીયમેકાગ્રતાપિરણામમાહ—

શા તાેિદતાૈ તુલ્યપ્રત્યયાૈ ચત્તસ્યૈકાગ્રતાપિરણામઃ॥ િવભૂ ત ૧૨॥
ત્તઃ— સમાિહતસ્યવૈ ચત્તસ્યૈકપ્રત્યયાે ત્તિવશષેઃ

શા તાેઽતીતમ વાનં પ્રિવષ્ટઃ । અપર તૂિદતાે વતર્માનેઽ વિન
સુ્ફિરતઃ । દ્વાવિપ સમાિહત ચત્ત વને તુલ્યાવેક પાલ બન વને
સદશૃાૈ પ્રત્યયાૈ । ઉભયત્રાિપ સમાિહતસ્યવૈ
ચત્તસ્યા વિય વનેાવસ્થાનમ્ । સ અેકાગ્રતાપિરણામ ઇત્યુચ્યતે॥ ૧૨॥
ચત્તપિરણામાેક્તં પમ યત્રા ય તિદશન્નાહ—

અેતને ભૂતે દ્રયષેુ ધમર્લક્ષણાવસ્થાપિરણામા વ્યાખ્યાતાઃ॥ િવભૂ ત
૧૩॥
ત્તઃ— અેતને િત્રિવધનેાેક્તને ચત્તપિરણામને ભૂતષેુ

સ્થૂલસૂ મે વ દ્રયષેુ બુ દ્ધકમાર્ તઃકરણભેદેનાવ સ્થતષેુ
ધમર્લક્ષણાવસ્થાભેદેન િત્રિવધઃ પિરણામાે વ્યાખ્યાતાેઽવગ તવ્યઃ ।
અવ સ્થતસ્ય ધ મણઃ પવૂર્ધમર્િન ત્તાૈ
ધમાર્ તરાપ ત્તધર્મર્પિરણામઃ । યથા— લક્ષણસ્ય
ધ મણઃ િપ ડ પધમર્પિરત્યાગને ઘટ પધમાર્ તર વીકારાે
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ધમર્પિરણામ ઇત્યુચ્યતે । લ ણપિરણામાે યથા—
તસ્યવૈ ઘટસ્યાનાગતા વપિરત્યાગને વતર્માના વ વીકારઃ ।
ત પિરત્યાગેનાતીતા વપિરગ્રહઃ । અવસ્થાપિરણામાે યથા— તસ્યવૈ
ઘટસ્ય પ્રથમ દ્વતીયયાેઃ સદશૃયાેઃ કાલલક્ષણયાેર વિય વને ।
યતશ્ચ ગુણ ત્તનાર્ઽપિરણ યમાના ક્ષણમ ય ત॥ ૧૩॥
નનુ કાેઽયં ધમ ત્યાશઙ્ક્ય ધ મણાે લક્ષણમાહ—

શા તાેિદતાવ્યપદે યધમાર્નપુાતી ધમ ॥ િવભૂ ત ૧૪॥
ત્તઃ— શા તા યે કૃત વ વવ્યાપારા અતીતેઽ વિન અનપુ્રિવષ્ટાઃ ।

ઉિદતા ય અનાગતમ વાનં પિરત્યજ્ય વતર્માનેઽ વિન વવ્યાપારં
કુવર્ ત । અવ્યપદે યા યે શ ક્ત પેણ સ્થતા વ્યપદેષંુ્ટ
ન શક્ય તે । તષેાં યથા વં સવાર્ત્મક વ મત્યેવમાદયાે
િનયતકાયર્કારણ પયાેગ્યતયાવ ચ્છન્ના શ ક્તરેવેહ
ધમર્શ દેના ભધીયતે ।
તં િત્રિવધમિપ ધમ યાેઽનપુતત્યનવુતર્તેઽ વિય વને વીકરાે ત
સ શા તાેિદતાવ્યપદે યધમાર્નપુાતી ધમ ત્યુચ્યતે । યથા—
સવુણ ચક પધમર્પિરત્યાગને વ તક પધમાર્ તરપિરગ્રહે
સવુણર્ પતયાઽનવુતર્માનં તષેુ ધમષુ કથં ચદ્ ભન્નષેુ
ધ મ પતયા સામા યાત્મના ધમર્ પતયા િવશષેાત્મના
સ્થતમ વિય વનેાવભાસતે॥ ૧૪॥
અેકસ્ય ધ મણઃ કથમનેકે પિરણામા ઇત્યાશઙ્કામપનેતુમાહ—

ક્રમા ય વં પિરણામા ય વે હેતુઃ॥ િવભૂ ત ૧૫॥
ત્તઃ— ધમાર્ણામુક્તલક્ષણાનાં યઃ ક્રમ તસ્ય યત્

પ્ર તક્ષણમ ય વં પિરદૃ યમાનં પિરણામસ્યાેક્તલક્ષણસ્યા ય વે
નાનાિવધ વે હેતુ લઙ્ગં જ્ઞાપકં ભવ ત । અયમથર્ઃ— યાેઽયં
િનયતઃ ક્રમાે ચ્ચૂણાર્ પ ડ તતઃ કપાલાિન તે યશ્ચ ઘટ
ઇત્યેવં ક્રમ પઃ પિરદૃ યમાનઃ પિરણામસ્યાઽ ય વમાવેદય ત ।
ત મન્નવે ધ મ ણ યાે લક્ષણપિરણામસ્યાઽવસ્થાપિરણામસ્ય ચ
ક્રમઃ સાેઽ યનનેવૈ યાયને પિરણામા ય વે ગમકાેઽવગ તવ્યઃ ।
સવર્ અેવ ભાવા િનયતનેવૈ ક્રમેણ પ્ર તક્ષણં પિરણ યમાનાઃ
પિરદૃ ય તે । અતઃ સદં્ધ ક્રમા ય વાત્ પિરણામા ય વમ્ । સવષાં
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ચત્તાદ નાં પિરણમમાનાનાં કે ચદ્ધમાર્ઃ પ્રત્યક્ષેણવૈાપેલ ય તે ।
યથા સખુાદયઃ સસં્થાનાદયશ્ચ । કે ચદેકા તનેાનુમાનગ યાઃ । યથા
ધમર્સસં્કારશ ક્તપ્ર તયઃ । ધ મણશ્ચ ભન્ના ભન્ન પતયા
સવર્ત્રાનુગમઃ॥ ૧૫॥
ઇદાનીમુક્તસ્ય સયંમસ્ય િવષયપ્રદશર્નદ્વારેણ સદ્ધ ઃ
પ્ર તપાદિયતુમાહ—

પિરણામત્રયસયંમાદતીતાનાગતજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૧૬॥
ત્તઃ— ધમર્લક્ષણાવસ્થાભેદેન યત્ પિરણામત્રયમુકં્ત તત્ર

સયંમાત્ ત મન્ િવષયે પવૂાક્તસયંમસ્ય કરણાદતીતાનાગતજ્ઞાનં
યાે ગનઃ સમાધેભર્વ ત ।
ઇદમત્ર તા પયર્મ્— અ મન્ ધ મ યયં ધમર્ ઇદં
લક્ષણ મયમવસ્થા ચાઽનાગતાદ વનઃ સમેત્ય વતર્માનેઽ વિન
વવ્યાપારં િવધાયાતીતમ વાનં પ્રિવશતીત્યેવં પિરહૃતિવક્ષપેતયા
યદા સયંમં કરાે ત તદા ય ક ચદનુ પન્નમ તક્રા તં વા તત્
સવ યાેગી ના ત । યત શ્ચત્તસ્ય શદુ્ધસ વપ્રકાશ પ વાત્
સવાર્થર્ગ્રહણસામ યર્મિવદ્યાિદ ભિવક્ષપેૈરપિક્રયતે । યદા તુ
તૈ તૈ પાયૈિવક્ષપેાઃ પિરિહ્રય તે તદા િન ત્તમલસ્યવેાદશર્સ્ય
સવાર્થર્ગ્રહણસામ યર્મેકાગ્રતાબલાદાિવભર્વ ત॥ ૧૬॥
સદ્ ય તરમાહ—

શ દાથર્પ્રત્યયાના મતરેતરા યાસા સઙ્કર ત પ્રિવભાગસયંમા સવર્ભૂત તજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૧૭॥
ત્તઃ— શ દઃ શ્રાતે્રે દ્રયગ્રાહ્યાે િનયતક્રમવણાર્ત્મા

િનયતૈકાથર્પ્ર તપત્ત્યવ ચ્છન્નઃ । યિદ વા ક્રમરિહતસ્ફાેટાત્મા
શાસ્ત્રસસૃં્કતબુ દ્ધગ્રાહ્યઃ [પા૦ વિનસસૃં્કતબુ દ્ધગ્રાહ્યઃ] ।
ઉભયથાઽિપ પદ પાે વાક્ય પશ્ચ તયાેરેકાથર્પ્ર તપત્તાૈ સામ યાર્ત્ ।
અથા તગુણિક્રયાિદઃ । પ્રત્યયાે જ્ઞાનં િવષયાકારા બુ દ્ધ ત્તઃ ।
અેષાં શ દાથર્જ્ઞાનાનાં વ્યવહારે ઇતરેતરા યાસાદ્ ભન્નાનામિપ
બુદ્ યેક પતાસ પાદનાત્ સકં ણર્ વમ્ । તથાિહ— ગામાનયેત્યુક્તે
ક શ્ચદ્ગાેલક્ષણમથ ગાે વ ત્યવ ચ્છન્નં સા નાિદમત્ િપ ડ પં
શ દં ચ તદ્વાચકં જ્ઞાનં ચ તદ્ગ્રાહકમભેદેનવૈા યવસ્ય ત
ન વસ્ય ગાેશ દાે વાચકાેઽયં ગાેશ દસ્ય વાચ્ય તયાેિરદં ગ્રાહકં
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જ્ઞાન મ ત ભેદેન વ્યવહર ત । તથાિહ— કાેઽયમથર્ઃ કાેઽયં
શ દઃ િક મદં જ્ઞાન મ ત ષ્ટઃ સવર્ત્રૈક પમવેાેત્તરં દદા ત
ગાૈિર ત । સ યદે્યક પતાં ન પ્ર તપદ્યતે કથમેક પમુત્તરં
પ્રયચ્છ ત ।
અેવં ત મન્નવ સ્થતે યાેઽયં [પા૦ અેક મન્ િવષયે યાેઽયમ્ ।
અેત મન્ સ્થતે યાેઽયમ્ વા] પ્રિવભાગ ઇદં શ દસ્ય ત વં
યદ્વાચક વં નામ ઇદમથર્સ્ય યદ્વાચ્ય વ મદં જ્ઞાનસ્ય યત્
પ્રકાશક વ મ ત પ્રિવભાગં િવધાય ત મન્ પ્રિવભાગે યઃ સયંમં
કરાે ત તસ્ય સવષાં ભૂતાનાં ગપ ક્ષસર પાદ નાં યદુ્રતં
યઃ શ દ તત્ર જ્ઞાનમુ પદ્યતે । અનનેવૈા ભપ્રાયેણ તને પ્રા ણનાયં
શ દઃ સમુચ્ચાિરત ઇ ત સવ ના ત॥ ૧૭॥
સદ્ ય તરમાહ—

સસં્કારસાક્ષા કરણા પવૂર્ તજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૧૮॥
ત્તઃ— દ્વિવધા શ્ચત્તસ્ય વાસના પાઃ સસં્કારાઃ ।

કે ચત્ તમાત્રાે પાદનફલાઃ કે ચ ત્યાયુભાગલક્ષણા
િવપાકહેતવાે યથા ધમાર્ધમાર્ખ્યાઃ । તષેુ સસં્કારેષુ
યદા સયંમં કરાે ત અેવં મયા સાેઽથાઽનુભૂત અેવં મયા
સા િક્રયા િન પાિદતે ત પવૂર્ ત્તમનુસ દધાનાે ભાવયન્નવે
પ્રબાેધકમ તરેણાેદુ્બદ્ધસસં્કારઃ સવર્મતીતં મર ત । ક્રમેણ
સાક્ષા કૃતષેૂદુ્બદ્ધષેુ સસં્કારેષુ પવૂર્જન્મા તરાનુભૂતાનિપ ત્યાદ ન્
પ્રત્યક્ષેણ પ ય ત॥ ૧૮॥
સદ્ ય તરમાહ—

પ્રત્યયસ્ય પર ચત્તજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૧૯॥
ત્તઃ— પ્રત્યયસ્ય પર ચત્તસ્ય કેન ચન્મખુરાગાિદના લઙ્ગને

ગ્ હીતસ્ય યદા સયંમં કરાે ત તદા પરક ય ચત્તસ્ય જ્ઞાનમુ પદ્યતે
સરાગમસ્ય ચત્તં વીતરાગં વે ત । પર ચત્તગતાન્ સવાર્નિપ ધમાર્ન્
નાતીત્યથર્ઃ॥ ૧૯॥

અસ્યવૈ પર ચત્તજ્ઞાનસ્ય િવશષેજ્ઞાનમાહ—

ન ચ ત સાલ બનં તસ્યાિવષયીભૂત વાત્॥ િવભૂ ત ૨૦॥
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ત્તઃ— તસ્ય પરસ્ય ય ચ્ચત્તં તત્ સાલ બનં
વક યનેાઽઽલ બનને સિહતં ન શક્યતે જ્ઞાતુમાલ બનસ્ય
કેન ચ લઙ્ગનેાિવષયીકૃત વાત્ । લઙ્ગા દ્ધ ચત્તમાતં્ર પરસ્યાવગતં
ન તુ નીલિવષયમસ્ય ચત્તં પીતિવષય મ ત વા ।
યચ્ચ ન ગ્ હીતં તત્ર સયંમસ્ય કતુર્મશક્ય વાન્ન ભવ ત
પર ચત્તસ્ય યાે િવષય તત્ર જ્ઞાનમ્ । ત માત્ પરક ય ચતં્ત
નાઽઽલ બનસિહતં ગ્ હ્યતે તસ્યાઽઽલ બનસ્યાઽગ્ હીત વાત્ ।
ચત્તધમાર્ઃ પનુગ્ ર્હ્ય ત અેવ । યદા તુ િકમનનેાઽઽલ બત મ ત
પ્ર ણધાનં કરાે ત તદા ત સયંમાત્ત દ્વષયમિપ જ્ઞાનમુ પદ્યત અેવ॥ ૨૦॥
સદ્ ય તરમાહ—

કાય પસયંમાત્તદ્ગ્રાહ્યશ ક્ત ત ભે
ચ પ્રકાશાસયંાેગેઽ તધાર્નમ્॥ િવભૂ ત ૨૧॥
ત્તઃ— કાયઃ શર રં તસ્ય પં ચ ગ્રાર્હ્યાે

ગુણ ત મન્ન ત્ય મન્ કાયે પ મ ત સયંમાત્તસ્ય પસ્ય
ચ ગ્રાર્હ્ય વ પા યા શ ક્ત તસ્યાઃ ત ભે ભાવનાવશાત્ પ્ર તબ ધે
ચ પ્રકાશાસયંાેગે ચ ષઃ પ્રકાશઃ સ વધમર્ તસ્યાઽસયંાેગે
તદ્ગ્રહણવ્યાપારાભાવે યાે ગનાેઽ તધાર્નં ભવ ત । ન કેન ચદસાૈ
દૃ યત ઇત્યથર્ઃ । અેતનેવૈ પા તધાર્નાપેાયપ્રદશર્નને શ દાદ નાં
શ્રાતે્રાિદગ્રાહ્યાણામ તધાર્નમુક્તં વેિદતવ્યમ્॥ ૨૧॥
સદ્ ય તરમાહ—

સાપેક્રમં િન પક્રમં ચ કમર્ ત સયંમાદપરા તજ્ઞાનમિરષ્ટે યાે
વા॥ િવભૂ ત ૨૨॥
ત્તઃ—આયુિવપાકં યત્ પવૂર્કૃતં કમર્ તદ્દિ્વપ્રકારં

સાપેક્રમં િન પક્રમં ચ । તત્ર સાપેક્રમં યત્ ફલજનનાય
સહાપેક્રમેણ કાયર્કરણા ભમખુ્યને વતર્તે યથાે ણપ્રદેશે
પ્રસાિરતાદ્રર્વાસઃ શીઘ્રમવે શુ ય ત । ઉક્તિવપર તં િન પક્રમં
યથા તદેવાદ્રર્વાસઃ સવં તતમનુ ણપ્રદેશે ચરેણ શુ ય ત ।
ત મન્ દ્વિવધે કમર્ ણ યઃ સયંમં કરાે ત—

િક મમ કમર્ શીઘ્રિવપાકં ચરિવપાકં વા—
અેવં યાનદાઢ્ર્યાદપરા તજ્ઞાનમસ્યાે પદ્યતે । અપરા તઃ
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શર રિવયાેગ ત મ જ્ઞાનમમુ મન્ કાલેઽમુ મન્ દેશે મમ
શર રિવયાેગાે ભિવ યતી ત િનઃસશંયં ના ત ।
અિરષ્ટે યાે વા । અિરષ્ટાિન િત્રિવધાિન । આ યા ત્મકાિધભાૈ તકાિધદૈિવકાિન ।
તત્રા યા ત્મકાિન— િપિહતકરણઃ કાે ઠ્યસ્ય
વાયાેઘાષં ન શ ◌ૃણાેતીત્યેવમાદ િન । આિધભાૈ તકાિન—

અક મા દ્વકૃતપુ ષદશર્નાદ િન । આિધદૈિવકાિન— અકા ડ
અેવ દ્રષુ્ટમશક્યાિન વગાર્િદપદાથર્દશર્નાદ િન । તે યઃ
શર રિવયાેગકાલં ના ત ।
યદ્ય યયાે ગનામ યિરષ્ટે યઃ પ્રાયેણ તજ્જ્ઞાનમુ પદ્યતે તથાિપ
તષેાં સામા યાકારેણ તત્ સશંય પં યાે ગનાં પનુિનયતદેશકાલતયા
પ્રત્યક્ષવદવ્ય ભચાિર॥ ૨૨॥
પિરકમર્િન પાિદતાઃ સદ્ધ ઃ પ્ર તપાદિયતુમાહ—

મૈ યાિદષુ બલાિન॥ િવભૂ ત ૨૩॥
ત્તઃ— મતૈ્રીક ણામુિદતાપેેક્ષાસુ યાે

િવિહતસયંમ તદ્બલાિન તાસાં મૈ યાદ નાં સ બ ધીિન પ્રાદુભર્વ ત ।
મતૈ્રીક ણામુિદતાપેેક્ષા તથાઽસ્ય પ્રકષ ગચ્છ ત યથા સવર્સ્ય
મત્ર વાિદકમય્ઽં પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૩॥
સદ્ ય તરમાહ—

બલષેુ હ તબલાદ િન॥ િવભૂ ત ૨૪॥
ત્તઃ— હ ત્યાિદસ બ ધષુ બલષેુ કૃતસયંમસ્ય

તદ્બલાિન હ ત્યાિદબલા યાિવભર્વ ત । તદયમથર્ઃ—
ય મન્ હ તબલે વાયવુેગે સહવીય વા તન્મયીભાવનેાઽયં
સયંમં કરાે ત તત્ત સામ યર્યુક્તં સ વમસ્ય [ પા૦
તત્ત સામ યર્યુક્ત વા સવર્મસ્ય ] પ્રાદુભર્વતીત્યથર્ઃ॥ ૨૪॥
સદ્ ય તરમાહ—

પ્ર ત્ત્યાલાેક યાસા સૂ મવ્યવિહતિવપ્રકૃષ્ટજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૨૫॥
ત્તઃ— પ્ર ત્તિવષયવતી જ્યાે ત મતી ચ પ્રાગુક્તા

(૧।૩૫-૩૬)। તસ્યા યઆલાેકઃ સા વકપ્રકાશ તસ્ય
િન ખલષેુ િવષયષેુ યાસાત્ તદ્વા સતાનાં િવષયાણાં ભાવનાતઃ
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સ તઃકરણષેુ ઇ દ્રયષેુ ચ પ્રકૃષ્ટશ ક્તમાપન્નષેુ સસુૂ મસ્ય
પરમા વાદેવ્યર્વિહતસ્ય ભૂ ય તગર્તસ્ય િનધાનાદેિવપ્રકૃષ્ટસ્ય
મવેર્પરપાશ્વર્વ તનાે રસાયનાદેજ્ઞાર્નમુ પદ્યતે॥ ૨૫॥
અેત સમાન ત્તા ત સદ્ ય તરમાહ—

ભવુનજ્ઞાનં સયૂ સયંમાત્॥ િવભૂ ત ૨૬॥
ત્તઃ— સયૂ પ્રકાશમયે યઃ સયંમઃ કરાે ત તસ્ય સપ્તસુ

ભૂભુર્વઃ વઃપ્ર તષુ લાેકેષુ યાિન ભવુનાિન તત્ત સિન્નવેશભા જ
પુરા ણ [ પા૦ સ્થાનાિન ] તષેુ યથાવદસ્ય જ્ઞાનમુ પદ્યતે ।
પવૂર્ મન્ સતૂ્રે સા વકપ્રકાશઆલ બનતયાેક્તઃ । ઇહ તુ ભાૈ તક
ઇ ત િવશષેઃ॥ ૨૬॥
ભાૈ તકપ્રકાશા તરાલ બનદ્વારેણ સદ્ ય તરમાહ—

ચ દ્રે તારાવ્યૂહજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૨૭॥
ત્તઃ— તારાણાં જ્યાે તષાં યાે વ્યૂહાે િવ શષ્ટઃ સિન્નવેશ તસ્ય

ચ દ્રે કૃતસયંમસ્ય જ્ઞાનમુ પદ્યતે । સયૂર્પ્રકાશને
હતતજેસ્ક વાત્તારાણાં સયૂર્સયંમાત્તજ્જ્ઞાનં ન શકં્ય ભિવતુમહર્તી ત
થગપુાયાેઽ ભિહતઃ॥ ૨૭॥
સદ્ ય તરમાહ—

ધ્રવુે તદ્ગ તજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૨૮॥
ત્તઃ— ધ્રવુે િનશ્ચલે જ્યાે તષાં પ્રધાને કૃતસયંમસ્ય

તાસાં તારાણાં યા ગ તઃ પ્રત્યેકં િનયતકાલા િનયતદેશા ચ તસ્યા
જ્ઞાનમુ પદ્યતે— ઇયં તારાઽયં ગ્રહ ઇયતા કાલનેાઽમું રા શ મદં
નક્ષતં્ર યાસ્યતી ત સવ ના ત । ઇદં કાલજ્ઞાનસ્ય ફલ મત્યુક્તં
ભવ ત॥ ૨૮॥
બાહ્યાઃ સદ્ધ ઃ પ્ર તપાદ્યાઽ તરાઃ સદ્ધ ઃ પ્ર તપાદિયતુમપુક્રમતે—

ના ભચકે્ર કાયવ્યૂહજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૨૯॥
ત્તઃ— શર રમ યવ ત ના ભસજં્ઞકં યત્ ષાેડશારં

ચકં્ર ત મન્ કૃતસયંમસ્ય યાે ગનઃ કાયગતાે યાેઽસાૈ વ્યૂહાે
િવ શષ્ટરસમલધાતનુાડ્યાદ નામવસ્થાનં તત્ર જ્ઞાનમુ પદ્યતે ।
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ઇદમુકં્ત ભવ ત— ના ભચકં્ર શર રમ યવ ત સવર્તઃ
પ્ર તાનાં નાડ્યાદ નાં મૂલભૂતમ્ । અત તત્ર કૃતાવધાનસ્ય
સમગ્રસિન્નવેશાે યથાવદાભા ત॥ ૨૯॥
સદ્ ય તરમાહ—

ક ઠકૂપે પપાસાિન ત્તઃ॥ િવભૂ ત ૩૦॥
ત્તઃ— ક ઠે ગલે કૂપઃ ક ઠકૂપઃ । જહ્વામૂલે
જહ્વાત તાેરધ તાત્ કૂપ ઇવ કૂપાે ગતાર્કારપ્રદેશઃ પ્રાણાદેયર્ સ પકાર્ત્
પપાસાદયઃ પ્રાદુભર્વ ત ત મન્ કૃતસયંમસ્ય યાે ગનઃ
પપાસાદયાે િનવતર્ તે । ઘ ટકાધ તાત્ સ્રાેતસા ધાયર્માણે ત મન્

ભાિવતે ભવત્યેવંિવધા સ દ્ધઃ॥ ૩૦॥
સદ્ ય તરમાહ—

કૂમર્નાડ્યાં સ્થૈયર્મ્॥ િવભૂ ત ૩૧॥
ત્તઃ— ક ઠકૂપસ્યાધ તાદ્યા કૂમાર્ખ્યા નાડી તસ્યાં

કૃતસયંમસ્ય ચેતસઃ સ્થૈયર્મુ પદ્યતે । ત સ્થાનમનપુ્રિવષ્ટસ્ય
ચ ચલતા ન ભવતીત્યથર્ઃ । યિદ વા કાયસ્યસ્થૈયર્મુ પદ્યતે ન
કેન ચત્ પ દિયતું શક્યત ઇત્યથર્ઃ॥ ૩૧॥
સદ્ ય તરમાહ—

મૂધર્જ્યાે ત ષ સદ્ધદશર્નમ્॥ િવભૂ ત ૩૨॥
ત્તઃ— શરઃકપાલે બ્રહ્મર ધ્રાખ્યે છદ્રે

પ્રકાશાધાર વા જ્યાે ત ષ । યથા ગ્ હા ય તરસ્થસ્ય મણેઃ પ્રસર તી
પ્રભા કુ ચતાકારેવ સવર્પ્રદેશે સઘંટતે તથા હૃદયસ્થઃ
સા વકઃ પ્રકાશઃ પ્ર ત તત્ર સ પ ડત વં ભજતે । તત્ર
કૃતસયંમસ્ય યે દ્યાવા થવ્યાેર તરાલવ તનઃ સદ્ધા િદવ્યાઃ
પુ ષા તષેા મતરપ્રા ણ ભરદૃ યાનામ્ તસ્ય દશર્નં ભવ ત । તાન્
પ ય ત તૈશ્ચ સ સ ભાષત ઇત્યથર્ઃ॥ ૩૨॥
સવર્જ્ઞ વ ઉપાયમાહ—

પ્રા તભાદ્વા સવર્મ્॥ િવભૂ ત ૩૩॥
ત્તઃ— િન મત્તાનપેકં્ષ મનાેમાત્રજ યમિવસવંાદકં
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દ્રાગુ પદ્યમાનં [ પા૦ પ્રાગુ પદ્યમાનં ] જ્ઞાનં પ્ર તભા ।
તસ્યાં સયંમે િક્રયમાણે પ્રા તભં િવવેકખ્યાતેઃ પવૂર્ભાિવ તારકં
જ્ઞાનમુદે ત । યથાેદે યતઃ સિવતુઃ પવૂ પ્રભા પ્રાદુભર્વ ત
તદ્વ દ્વવેકખ્યાતેઃ પવૂ તારકં સવર્િવષયં જ્ઞાનમુ પદ્યતે । ત મન્
સ ત સયંમા તરાનપેક્ષઃ સવ નાતીત્યથર્ઃ॥ ૩૩॥
સદ્ ય તરમાહ—

હૃદયે ચત્તસિંવત્॥ િવભૂ ત ૩૪॥
ત્તઃ— હૃદયં શર રસ્ય પ્રદેશિવશષેઃ ।

ત મન્નધાેમખુ વ પપુ ડર કા ય તરેઽ તઃકરણસ વસ્યસ્થાનમ્ ।
તત્ર કૃતસયંમસ્ય વપર ચત્તજ્ઞાનમુ પદ્યતે । વ ચત્તગતાઃ
સવાર્ વાસનાઃ પર ચત્તગતાંશ્ચ રાગાદ નાતીત્યથર્ઃ॥ ૩૪॥
સદ્ ય તરમાહ—

સ વપુ ષયાેરત્ય તાસઙ્ક ણર્યાેઃ પ્રત્યયાિવશષેાે ભાેગઃ
પરાથાર્ ય વાથર્સયંમા પુ ષજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૩૫॥
[ પરાથર્ વાત્ વાથર્સયંમાત્ ઇત્યેવ બહુસ મતઃ સતૂ્રપાઠઃ । ]

ત્તઃ— સ વં પ્રકાશસખુાત્મકઃ પ્રાધાિનકઃ
પિરણામિવશષેઃ । પુ ષાે ભાેક્તાઽિધષ્ઠા પઃ ।
તયાેરત્ય તાસકં ણર્યાેભાગ્યભાે પ વાદચેતનચેતન વાચ્ચ
ભન્નયાેયર્ઃ પ્રત્યયસ્યાિવશષેાે ભેદેનાપ્ર તભાસનં ત માત્ સ વસ્યવૈ
ક ર્તાપ્રત્યયને યા સખુદુઃખસિંવત્ સ ભાેગઃ ।
સ વસ્ય વાથર્નૈરપેકે્ષ્યણ પરાથર્ઃ પુ ષાથર્િન મત્તઃ । ત માદ યાે
યઃ વાથર્ઃ પુ ષ વ પમાત્રાલ બનઃ પિરત્યક્તાહંકારસ વે
યા ચચ્છાયાસકં્રા ત તત્ર કૃતસયંમસ્ય પુ ષિવષયં
જ્ઞાનમુ પદ્યતે । તત્ર તદેવં પં વાલ બનં જ્ઞાનં
સ વિનષં્ઠ પુ ષાે [પા૦ સ વિનષ્ઠઃ પુ ષઃ]
નાતીત્યથર્ઃ । ન પનુઃ પુ ષાે જ્ઞાતા જ્ઞાનસ્ય િવષયભાવમાપદ્યતે

જ્ઞેય વાપત્તેજ્ઞાર્ જ્ઞેય વયાેરત્ય તિવરાેધાત્॥ ૩૫॥
અસ્યવૈ સયંમસ્ય ફલમાહ—

તતઃ પ્રા તભશ્રાવણવેદનાદશાર્ વાદવાતાર્ ય તે॥ િવભૂ ત ૩૬॥
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ત્તઃ— તતઃ પુ ષસયંમાદ યસ્યમાનાદ્વ્યુ થતસ્યાિપ
જ્ઞાનાિન ય તે । તત્ર પ્રા તભં પવૂાક્તં જ્ઞાનં તસ્યાિવભર્વનાત્
સૂ માિદકમથ પ ય ત । શ્રાવણં શ્રાતે્રે દ્રયજં
જ્ઞાનં ત માચ્ચ પ્રકૃષં્ટ િદવ્યં શ દં ના ત । વેદના
પશ દ્રયજં જ્ઞાનં વેદ્યતેઽનયે ત કૃ વા તાિ ત્રક્યા સજં્ઞયા
વ્યવિહ્રયતે । ત માિદ્દવ્ય પશર્િવષયં જ્ઞાનં સમપુ યતે ।
આદશર્શ્ચ િર દ્રયજં જ્ઞાનમ્ । આસમ તાદ્દ ૃ યતેઽનુભૂયતે
પમનનેે ત કૃ વા તસ્ય પ્રકષાર્િદ્દવ્યં પજ્ઞાનમુ પદ્યતે । આ વાદાે
રસને દ્રયજં જ્ઞાનમ્ । આ વાદ્યતેઽનનેે ત કૃ વા ત મન્ પ્રકૃષ્ટે
િદવ્યે રસે સિંવદુપ યતે । વાતાર્ ગ ધસિંવત્ । ત્તશ દેન
તાિ ત્રક્યા પિરભાષયા ઘ્રાણે દ્રયમુચ્યતે । વતર્તે ગ ધિવષયે ઇ ત
ત્તેઘ્રાર્ણે દ્રયા તા વાતાર્ ગ ધસિંવત્ । તસ્યાં પ્રકૃ યમાનાયાં
િદવ્યગ ધાેઽનુભૂયતે॥ ૩૬॥
અેતષેાં ફલિવશષેાણાં િવષયિવભાગમાહ—

તે સમાધાવપુસગાર્ વ્યુ થાને સદ્ધયઃ॥ િવભૂ ત ૩૭॥
ત્તઃ— તે પ્રાક્પ્ર તપાિદતાઃ ફલિવશષેાઃ સમાધેઃ પ્રકષ

ગચ્છત ઉપસગાર્ ઉપદ્રવા િવઘ્નાઃ । તત્ર હષર્ મયાિદકરણને [

પા૦ હષર્િવ મયાિદકરણને ] સમાિધઃ શ થલીભવ ત । વ્યુ થાને
તુ પનુવ્યર્વહારદશાયાં િવ શષ્ટફલદાયક વાત્ સદ્ધયાે ભવ ત॥ ૩૭॥
સદ્ ય તરમાહ—

બ ધકારણશૈ થલ્યા પ્રચારસવંેદનાચ્ચ ચત્તસ્ય પરશર રાવેશઃ॥ િવભૂ ત ૩૮॥
ત્તઃ—વ્યાપક વાદાત્મ ચત્તયાેિનયતકમર્વશાદેવ

શર રા તગર્તયાેરેવ ભાે ભાેગ્યભાવને યત્ સવંેદનમપુ યતે
સ અેવ શર રબ ધ ઇત્યુચ્યતે । તદ્યદા સમાિધવશાદ્બ ધકારણં
ધમાર્ધમાર્ખ્યં શ થલં ભવ ત તાનવમાપદ્યતે । ચત્તસ્ય ચ
યાેઽસાૈ પ્રચારાે હૃદયપ્રવેશાિદ દ્રયદ્વારેણ િવષયા ભમખુ્યને
પ્રસર તસ્ય સવંેદનં જ્ઞાનમ્— ઇયં ચત્તવહા નાડી । અનયા
ચત્તં વહ ત । ઇયં ચ પ્રાણાિદવહા યાે [ પા૦ રસપ્રાણાિદવહા યાે
] નાડી યાે િવલક્ષણે ત— વપરશર રયાેયર્દા સચંારં
ના ત તદા પરક યં તં વચ્છર રં વા ચત્તસ ચારદ્વારેણ
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પ્રિવશ ત । ચત્તં ચ પરશર રે પ્રિવશિદ દ્રયા ય યનવુતર્ તે
મધુકરરાજ મવ મ ક્ષકાઃ ।
અથ પરશર રપ્રિવષ્ટાે યાેગી વશાર રવત્ તને સવ વ્યવહર ત ।
યતાે વ્યાપકયાે શ્ચત્તપુ ષયાેભાગસઙ્કાેચે કારણં કમર્ તચ્ચેત્
સમાિધના ક્ષપ્તં તદા વાત યાત્ સવર્ત્રવૈ ભાેગિન પ ત્તઃ॥ ૩૮॥
સદ્ ય તરમાહ—

ઉદાનજયા જલપઙ્કક ટકાિદ વસઙ્ગ ઉ ક્રા તશ્ચ॥ િવભૂ ત ૩૯॥
ત્તઃ— સમ તાના મ દ્રયાણાં તષુ વાલાવદ્યા

યુગપદુ થતા ત્તઃ સા વનશ દવાચ્યા । તસ્યાઃ
િક્રયાભેદાત્ પ્રાણાપાનાિદસજં્ઞા ભવ્યર્પદેશઃ । તત્ર
હૃદયાન્મખુના સકાદ્વારેણ વાયાેઃ પ્રાયણાત્ પ્રાણ ઇત્યુચ્યતે । ના ભદેશાત્
પાદાઙ્ગુષ્ઠપયર્ તમપનયનાદપાનઃ । ના ભદેશં પિરવેષ્ટ
સમ તાન્નયનાત્ સમાનઃ । કૃકાિટકાદેશાદા શરાે ત્તે ન્નયનાદુદાનઃ ।
વ્યા ય નયનાત્ સવર્શર રવ્યાપી વ્યાનઃ ।
તત્રાેદાનસ્ય સયંમદ્વારેણ જયાિદતરેષાં વાયનૂાં રાેધાદૂ વર્ગ ત વને
જલે મહાનદ્યાદાૈ મહ ત વા કદર્મે તી ણષેુ ક ટકેષુ વા
ન મ જત્ય તલઘુ વાત્ [ પા૦ ન સ જત।ે તલઘુ વાત્ ] ।
તૂલિપ ડવ જલાદાૈ મ જતાેઽ યુદ્ગચ્છતીત્યથર્ઃ॥ ૩૯॥
સદ્ ય તરમાહ—

સમાનજયા પ્ર વલનમ્॥ િવભૂ ત ૪૦॥
[ વલનમ્ ઇત્યેવ્ બહુસ મતઃ સતૂ્રપાઠઃ । ]

ત્તઃ— અ ગ્ માવેષ્ટ વ્યવ સ્થતસ્ય સમાનાખ્યસ્ય વાયાજેર્યાત્
સયંમને વશીકારાિન્નરાવરણસ્યાગ્ ે દ્ભૂત વાત્તજેસા [ પા૦
અગ્ ે વર્ વાત્ ] પ્ર વલિન્નવ યાેગી પ્ર તભા ત॥ ૪૦॥
સદ્ ય તરમાહ—

શ્રાતે્રાકાશયાેઃ સ બ ધસયંમાિદ્દવં્ય શ્રાતે્રમ્॥ િવભૂ ત ૪૧॥
ત્તઃ— શ્રાતંે્ર શ દગ્રાહકમાહંકાિરક મ દ્રયમ્ । આકાશં વ્યાેમ

શ દતન્માત્રકાયર્મ્ । તયાેઃ સ બ ધાે દેશદે શભાવલક્ષણ ત મન્
કૃતસયંમસ્ય યાે ગનાે િદવ્યં શ્રાતંે્ર પ્રવતર્તે । યુગપત્
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સૂ મવ્યવિહતિવપ્રકૃષ્ટશ દગ્રહણસમથ ભવતીત્યથર્ઃ॥ ૪૧॥
સદ્ ય તરમાહ—

કાયાકાશયાેઃ સ બ ધસયંમા લઘુતૂલસમાપત્તેશ્ચાકાશગમનમ્॥ િવભૂ ત ૪૨॥
ત્તઃ— કાયઃ પા ચભાૈ તકં શર રમ્ ।

તસ્યાકાશનેાવકાશદાયકેન યઃ સ બ ધ તત્ર સયંમં િવધાય લઘુિન
તૂલાદાૈ સમાપ ત્ત તન્મયીભાવલક્ષણાં િવધાય પ્રાપ્તા તલઘુભાવાે
યાેગી પ્રથમં યથા ચ જલે સચંરણક્રમેણાેણર્નાભત તુ લને
સચંરમાણઆિદત્યર મ ભશ્ચ િવહરન્ યથેષ્ટમાકાશને ગચ્છ ત॥ ૪૨॥
સદ્ ય તરમાહ—

બિહરક પતા ત્તમર્હાિવદેહા તતઃ પ્રકાશાવરણક્ષયઃ॥ િવભૂ ત
૪૩॥
ત્તઃ— શર રાદ્બિહયાર્ મનસઃ શર રનૈરપેકે્ષ્યણ
ત્તઃ સા મહાિવદેહા નામ િવગતાહંકારકાયર્વેગા [ પા૦

િવગતશર રાહંકારદાઢ્ર્યદ્વારેણ ] ઉચ્યતે । તત તસ્યાં કૃતાત્
સયંમાત્ પ્રકાશાવરણક્ષયઃ સા વકસ્ય ચત્તસ્ય યઃ પ્રકાશઃ તસ્ય
યદાવરણં ક્લેશકમાર્િદ તસ્ય ક્ષયઃ પ્રિવલયાે ભવ ત । અયમથર્ઃ
— શર રાહંકારે સ ત યા મનસાે બિહ ર્ ત્તઃ સા ક પતેત્યુચ્યતે ।
યદા પનુઃ શર રાદહંકારભાવં પિરત્યજ્ય વાત યેણ મનસાે
ત્તઃ સાઽક પતા । તસ્યાં સયંમાદ્યાે ગનઃ સવ ચત્તમલાઃ ક્ષીય તે॥ ૪૩॥

તદેવં પવૂાર્ તિવષયાઃ પરા તિવષયા મ યભાવાશ્ચ સદ્ધ ઃ
પ્ર તપાદ્યાઽન તરં ભવુનજ્ઞાનાિદ પા બાહ્યાઃ કાયવ્યૂહાિદ પા
આ ય તરાઃ પિરકમર્િન પન્નભૂતાશ્ચ મૈ યાિદષુ બલાનીત્યેવમાદ્યાઃ
સમા યપુયાે ગનીશ્ચા તઃકરણબિહઃકરણલક્ષણે દ્રયભવાઃ
પ્રાણાિદવાયુભવાશ્ચ સદ્ધ શ્ચત્તદાઢ્ર્યાય સમાધેશ્ચાશ્વાસાે પત્તયે
પ્ર તપાદે્યદાની ં વદશર્નાપેયાે ગસબીજિનબ જસમાિધ સદ્ધયે
િવિવધાપેાયપ્રદશર્નાયાહ—

સ્થૂલ વ પસૂ મા વયાથર્વ વસયંમાદ્ભૂતજયઃ॥ િવભૂ ત ૪૪॥
ત્તઃ— પ ચાનાં થવ્યાદ નાં ભૂતાનાં યે

પ ચાઽવસ્થાિવશષે પા ધમાર્ઃ સ્થૂલ વાદય તત્ર
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કૃતસયંમસ્ય ભૂતજયાે ભવ ત । ભૂતા યસ્ય વ યાિન
ભવ તીત્યથર્ઃ । તથા િહ— ભૂતાનાં પિરદૃ યમાનં
િવ શષ્ટાકારવત્ સ્થૂલ પમ્ । વ પપ ચષૈાં યથાક્રમં કાય
ગ ધ નેહાે ણતાપે્રરણાવકાશદાનલક્ષણમ્ । સૂ મં ચ યથાક્રમં
ભૂતાનાં કારણ વને વ્યવ સ્થતાિન ગ ધાિદતન્માત્રા ણ । અ વિયનાે ગુણાઃ
પ્રકાશપ્ર ત્ત સ્થ ત પતયા સવર્ત્રવૈાઽ વિય વને સમપુલ ય તે ।
અથર્વ વં તષેુ અેવ ગુણષેુ ભાેગાપવગર્સ પાદનાખ્યા શ ક્તઃ ।
તદેવં ભૂતષેુ પ ચસુ ઉક્તધમર્લક્ષણાવસ્થા ભન્નષેુ
પ્રત્યવસં્થ સયંમં કુવર્ન્ યાેગી ભૂતજયી ભવ ત । તદ્યથા—
પ્રથમં સ્થૂલ પે સયંમં િવધાય તદનુ વ પે ઇત્યેવં ક્રમેણ
તસ્ય કૃતસયંમસ્ય સકં પાનુિવધાિય યાે વ સાનુસાિર ય ઇવ ગાવાે
ભૂતપ્રકૃતયાે ભવ તીત્યથર્ઃ॥ ૪૪॥
તસ્યવૈ ભૂતજયસ્ય ફલમાહ—

તતાેઽ ણમાિદપ્રાદુભાર્વઃ કાયસ પત્તદ્ધમાર્ઽન ભઘાતશ્ચ॥ િવભૂ ત
૪૫॥
ત્તઃ— ૧। અ ણમા પરમા પતાપ ત્તઃ । ૨। મિહમા

મહ પ્રા પ્તઃ । ૩। લ ઘમા તૂલિપ ડવ લઘુ વપ્રા પ્તઃ । ૪। ગિરમા
ગુ વપ્રા પ્તઃ । ૫। પ્રા પ્તરઙ્ગુલ્યગ્રેણ ચ દ્રાિદ પશર્નશ ક્તઃ ।
૬। પ્રાકા ય મચ્છાન ભઘાતઃ । ૭। શર રા તઃકરણેશ્વર વમી શ વમ્ ।
૮। સવર્ત્ર પ્રભિવ તા વ શ વમ્ । સવાર્ યવે
ભૂતા યનુગા મ વાત્તદુક્તં ના તક્રામ ત । ૯। યત્રકામાવસાયાે ય મન્
િવષયેઽસ્ય કામઃ વેચ્છા ભવ ત ત મન્ િવષયે યાે ગનાેઽ યવસાયાે
ભવ ત । તં િવષયં વીકારદ્વારેણા ભલાષસમા પ્તપયર્ તં
નયતીત્યથર્ઃ । ત અેતેઽ ણમાદ્યાઃ સમા યપુયાે ગનાે ભૂતજયાદ્યાે ગનઃ
પ્રાદુભર્વ ત । યથા પરમા વં પ્રાપ્તાે વ દ નામ ય તઃ પ્રિવશ ત ।
અેવં સવર્ત્ર યાજે્યમ્ । અેતેઽ ણમાદયાેઽષ્ટાૈ ગુણા મહા સદ્ધય
ઉચ્ય તે ।
કાયસ પદ્વક્ષ્યમાણા (૩।૪૬) તાં પ્રા ાે ત ।
તદ્ધમાર્ઽન ભઘાતશ્ચ તસ્ય કાયસ્ય યે ધમાર્
પાદય તષેામન ભઘાતાે નાશાે ન કુત શ્ચદ્ભવ ત નાસ્ય
પમ ગ્ દર્હ ત ન વાયુઃ શાષેયતીત્યાિદ યાજે્યમ્॥ ૪૫॥

bhojavritti.pdf 53



ભાજે ત્ત

કાયસ પદમાહ—

પલાવ યબલવજ્રસહંનન વાિન કાયસ પત્॥ િવભૂ ત ૪૬॥
ત્તઃ— પલાવ યબલાિન પ્ર સદ્ધાિન । વજ્રસહંનન વં

વજ્રવત્ કિઠના સહં તરસ્ય શર રે ભવતીત્યથર્ઃ । ઇ ત કાયસ્ય
આિવભૂર્તગુણસ પત્॥ ૪૬॥
અેવં ભૂતજયમ ભધાય પ્રાપ્તભૂ મકાિવશષેસ્યે દ્રયજયમાહ—

ગ્રહણ વ પા મતા વયાથર્વ વસયંમાિદ દ્રયજયઃ॥ િવભૂ ત ૪૭॥
ત્તઃ— ગ્રહણ મ દ્રયાણાં િવષયા ભમખુી ત્તઃ । વ પં

સામા યને પ્રકાશક વમ્ । અ મતા અહંકારાનુગમઃ । અ વયાથર્વ વે
પવૂર્વત્ (૩।૪૪)। અેતષેાં ઇ દ્રયાણામવસ્થાપ ચકે પવૂર્વત્
સયંમં કૃ વે દ્રયજયી ભવ ત॥ ૪૭॥
તસ્ય ફલમાહ—

તતાે મનાજેિવ વં િવકરણભાવઃ પ્રધાનજયશ્ચ॥ િવભૂ ત ૪૮॥
ત્તઃ— શર રસ્ય મનાવેદનુત્તમગ તલાભાે મનાજેિવ વમ્ ।

કાયિનરપેક્ષાણા મ દ્રયાણાં ત્તલાભાે િવકરણભાવઃ । સવર્વ શ વં
પ્રધાનજયઃ । અેતાઃ સદ્ યયાે જતે દ્રયસ્ય પ્રાદુભર્વ ત । તાશ્ચા મન્
શાસે્ત્ર મધપુ્રતીકા ઇત્યુચ્ય તે । યથા મધનુ અેકદેશાેઽિપ વદત
અેવં પ્રત્યેકમેતાઃ સદ્ધયઃ વદ ત ઇ ત મધપુ્રતીકાઃ॥ ૪૮॥
ઇ દ્રયજયમ ભધાયાઽ તઃકરણજયમાહ—

સ વપુ ષા યતાખ્યા તમાત્રસ્ય સવર્ભાવાિધષ્ઠા વં
સવર્જ્ઞા વં ચ॥ િવભૂ ત ૪૯॥
ત્તઃ— ત મન્ બુદ્ધઃે સા વકે પિરણામે

કૃતસયંમસ્ય યા સ વપુ ષયાે પદ્યતે િવવેકખ્યા તગુર્ણાનાં
ક ર્ વા ભમાન શ થલીભાવ પા તન્માહા યાત્ તત્રવૈ સ્થતસ્ય યાે ગનઃ
સવાર્િધષ્ઠા વં સવર્જ્ઞા વં ચ સમાધેભર્વ ત । સવષાં
ગુણપિરણામાનાં ભાવાનાં વા મવદાક્રમણં સવર્ભાવાિધષ્ઠા વમ્ ।
તષેામવે ચ શા તાેિદતાવ્યપદે યધ મ વનેાવ સ્થતાનાં
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યથાવ દ્વવેકજ્ઞાનં સવર્જ્ઞા વમ્ । અેષાં ચા મ છાસે્ત્ર પરસ્યાં
વશીકારસજં્ઞાયાં પ્રાપ્તાયાં િવશાેકા નામ સ દ્ધિરત્યુચ્યતે॥ ૪૯॥
ક્રમેણ ભૂ મકા તરમાહ—

તદ્વરૈાગ્યાદિપ દાષેબીજક્ષયે કૈવલ્યમ્॥ િવભૂ ત ૫૦॥
ત્તઃ— તસ્યામિપ િવશાેકાયાં સદ્ધાૈ યદા વૈરાગ્યમુ પદ્યતે

યાે ગન તદા ત માદ્દાષેાણાં રાગાદ નાં યદ્બ જમિવદ્યાદય તસ્ય
ક્ષયે િનમૂર્લને કૈવલ્યમાત્ય તક દુઃખિન ત્તઃ પુ ષસ્ય
ગુણાનામિધકારપિરસમાપ્તાૈ વ પપ્ર તષ્ઠ વમ્ [ પા૦
વ પિનષ્ઠ વમ્ ] ॥ ૫૦॥
ત મન્નવે સમાધાૈ સ્થત્યુપાયમાહ—

વા યપુિનમ ત્રણે સઙ્ગ મયાઽકરણં પનુરિનષ્ટપ્રસઙ્ગાત્॥ િવભૂ ત
૫૧॥
ત્તઃ— ચ વારાે યાે ગનાે ભવ ત । તત્રા યાસવાન્

પ્ર ત્તમાત્રજ્યાે તઃ પ્રથમઃ । ઋત ભરપ્રજ્ઞાે દ્વતીયઃ ।
ભૂતે દ્રયજયી તીયઃ । અ તક્રા તભાવનીયશ્ચતુથર્ઃ ।
તત્ર ચતુથર્સ્ય સમાધેઃ પ્રાપ્તસપ્તિવધભૂ મપ્રા તપ્રજ્ઞાે
ભવ ત । ઋત ભરપ્રજ્ઞસ્ય દ્વતીયાં મધુમતીસજં્ઞાં
ભૂ મકાં સાક્ષા કુવર્તઃ વા મનાે દેવા ઉપિનમ ત્રિયતારાે ભવ ત ।
િદવ્યસ્ત્રીરસાયનાિદકમ્ [િદવ્યસ્ત્રીવસનાિદકમ્ ]
ઉપઢાૈકય તી ત ત મન્નપુિનમ ત્રણે નાઽનને સઙ્ગઃ કતર્વ્યાે
નાિપ મયઃ । સઙ્ગ તકરણે પનુિવષયભાેગે પત ત મયકરણે
કૃતકૃત્યમાત્માનં મ યમાનાે ન સમાધાવુ સહતે । અતઃ
સઙ્ગ મયયાે તને વજર્નં કતર્વ્યમ્॥ ૫૧॥
અસ્યામવે ફલભૂતાયાં િવવેકખ્યાતાૈ
પવૂાક્તસયંમવ્ય તિરક્તમપુાયા તરમાહ—

ક્ષણત ક્રમયાેઃ સયંમા દ્વવેકજં જ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૫૨॥
ત્તઃ— ક્ષણઃ સવાર્ ત્યઃ કાલાવયવાે યસ્ય કલાઃ પ્રભિવતું

ન શક્ય તે । તથાિવધાનાં કાલક્ષણાનાં યઃ ક્રમઃ પાવૈાર્પયણ
પિરણામ તત્ર સયંમાત્ પ્રાગુક્તં િવવેકજં જ્ઞાનમુ પદ્યતે । અયમથર્ઃ
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— અયં કાલક્ષણાેઽમુ માત્ કાલક્ષણાદુત્તરાેઽયમ માત્ પવૂર્
ઇત્યેવંિવધે ક્રમે કૃતસયંમસ્યાત્ય તસૂ મેઽિપ ક્ષણક્રમે યદા
ભવ ત સાક્ષા કાર તદાઽ યદિપ સૂ મં મહદાિદ સાક્ષા કરાેતી ત
િવવેકજ્ઞાનાે પ ત્તઃ॥ ૫૨॥
અસ્યવૈ સયંમસ્ય િવષયિવવેકાપેક્ષપેણાયાહ—

તલક્ષણદેશરૈ યતાનવચ્છેદાત્તુલ્યયાે તતઃ પ્ર તપ ત્તઃ॥ િવભૂ ત
૫૩॥
ત્તઃ— પદાથાર્નાં ભેદહેતવાે તલક્ષણદેશા

ભવ ત । ક્વ ચદ્ભેદહેતુ ર્ તઃ । યથા ગાૈિરયં મિહષીય મ ત ।
ત્યા તુલ્યયાેલર્ક્ષણં ભેદહેતુઃ । ઇયં કબુર્રેયમ ણે ત ।
ત્યા લક્ષણનેા ભન્નયાેભદહેતુદશાે દ્રષૃ્ટઃ ।

યથા તુલ્યપ્રમાણયાેરામલકયાે ભન્નદેશ સ્થતયાેઃ । યત્ર
પનુભદાેઽવધારિયતું ન શક્યતે યથા અેકદેશ સ્થતયાેઃ શકુ્લયાેઃ
પા થવયાેઃ પરમા વાે તથાિવધે િવષયે ભેદાય કૃતસયંમસ્ય
ભેદેન જ્ઞાનમુ પદ્યતે તદા તદ યાસાત્ સૂ મા યિપ ત વાિન ભેદેન
પ્ર તપદ્યતે । અેતદુક્તં ભવ ત— યત્ર કેન ચદુપાયને ભેદાે
નાવધારિયતું શક્ય તત્ર સયંમાદ્ભવત્યેવ ભેદપ્ર તપ ત્તઃ॥ ૫૩॥
સૂ માણાં ત વાનામુક્તસ્ય િવવેકજ યજ્ઞાનસ્ય સજં્ઞાિવષય વાભાવ્યં
વ્યાખ્યાતુમાહ—

તારકં સવર્િવષયં સવર્થાિવષયમક્રમં ચે ત િવવેકજં જ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૫૪॥
ત્તઃ— ઉક્તસયંમબલાદેવાઽ ત્યાયાં ભૂ મકાયામુ પનં્ન જ્ઞાનં

તારક મ ત તારયત્યગાધાત્ સસંારસાગરાદ્યાે ગન મત્યા વ થક્યા સજં્ઞયા
તારક મત્યુચ્યતે । અસ્ય િવષયમાહ— સવર્િવષય મ ત । સવાર્ ણ
ત વાિન મહદાદ િન િવષયાેઽસ્યે ત સવર્િવષયમ્ । વભાવશ્ચાસ્ય
સવર્થાિવષય વમ્ । સવાર્ ભરવસ્થા ભઃ સ્થૂલસૂ માિદભેદેન
તૈ તૈઃ પિરણામૈઃ સવણ પ્રકારેણાઽવ સ્થતાિન ત વાિન િવષયાેઽસ્યે ત
સવર્થાિવષયમ્ ।
વભાવા તરમાહ— અક્રમં ચે ત ।
િનઃશષેનાનાવસ્થાપિરણતસ્યાત્મકભાવગ્રહણનેાસ્ય [પા૦
િનઃશષેનાનાઽવસ્થાપિરણત દ્વ યાત્મકભાવગ્રહણે નાઽસ્ય] ક્રમાે
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િવદ્યત ઇત્યક્રમમ્ । સવ કરતલામલકવદ્યુગપત્ પ યતીત્યથર્ઃ॥ ૫૪॥
અ માચ્ચ િવવેક ત્ તારકાખ્યાજ્જ્ઞાનાત્ િક ભવતીત્યાહ—

સ વપુ ષયાેઃ શુ દ્ધસા યે કૈવલ્યમ્॥ િવભૂ ત ૫૫॥
ત્તઃ— સ વપુ ષાવુક્તલક્ષણાૈ (૨।૬,

૨।૧૮, ૨।૨૦)। તયાેઃ શુ દ્ધસા યે કૈવલ્યમ્ । સ વસ્ય
સવર્ક ર્ વા ભમાનિન ત્યા વકારણાનપુ્રવેશઃ શુ દ્ધઃ । પુ ષસ્ય
શુ દ્ધ પચિરતભાેગાભાવ ઇ ત દ્વયાેઃ સમાનાયાં શદુ્ધાૈ પુ ષસ્ય
કૈવલ્યમુ પદ્યતે । માેક્ષાે ભવતીત્યથર્ઃ॥ ૫૫॥
તદેવમ તરઙ્ગં યાેગાઙ્ગત્રયમ ભધાય તસ્ય ચ સયંમસજં્ઞાં
કૃ વા સયંમસ્ય િવષયપ્રદશર્નાથ પિરણામત્રયમપુપાદ્ય
સયંમબલાે પદ્યમાનાઃ પવૂાર્ તપરા તમ યભવાઃ સદ્ધ પદ યર્
સમા ય યાસાપેપત્તયે [ પા૦ સમા યાશ્વાસાે પત્તયે ] બાહ્યા
ભવુનજ્ઞાનાિદ પા આ ય તરાશ્ચ કાયવ્યૂહજ્ઞાનાિદ પાઃ પ્રદ યર્
સમા યપુયાેગાયે દ્રયપ્રાણજયાિદપૂિવકાઃ પરમપુ ષાથર્ સદ્ધયે
યથાક્રમમવસ્થાસિહતભૂતજયે દ્રયસ વજયાેદ્ભવાશ્ચ
વ્યાખ્યાય િવવેકજ્ઞાનાપેપત્તયે તાં તાનપુાયાનપુ યસ્ય તારકસ્ય
સવર્સમા યવસ્થાપયર્ તભવસ્ય વ પમ ભધાય ત સમાપત્તેઃ
કૃતાિધકારસ્ય ચત્તસ વસ્ય વકારણાનપુ્રવેશાત્ કૈવલ્યમુ પદ્યત
ઇત્ય ભિહત મ ત િનણ તાે િવભૂ તપાદ તીયઃ ।
ઇ ત ધારેશ્વરભાજેદેવિવર ચતાયાં રાજમાતર્ ડા ભધાયાં
પાત જલ ત્તાૈ િવભૂ તપાદ તીયઃ ।
ઇ ત િવભૂ તપાદઃ ।
અથ કૈવલ્યપાદઃ

યદાજ્ઞયવૈ કૈવલ્યં િવનાપેાયૈઃ પ્ર યતે ।
તમેકમજમીશાનં ચદાન દમયં તુમઃ॥
ઇદાની ં િવપ્ર તપ ત્તસમુ થભ્રા તિનરાકરણને યુ યા
કૈવલ્ય વ પજ્ઞાપનાય [ પા૦ જ્ઞાનાય ]

કૈવલ્યપાદાેઽયમાર યતે ।
તત્ર યાઃ પવૂર્મુક્તાઃ સદ્ધય તાસાં
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નાનાિવધજન્માિદકારણપ્ર તપાદનદ્વારેણવૈં
બાેધય ત— મદ યા યા અેતાઃ સદ્ધય તાઃ સવાર્ઃ
પવૂર્જન્મા ય તસમાિધબલા જન્માિદિન મત્તમાત્ર વનેાઽઽ શ્રત્ય
પ્રવતર્ તે । તતશ્ચાનેકભવસા યસ્ય સમાધનેર્
ક્ષ તર તીત્યાશ્વાસાે પાદનાય સમાિધ સદ્ધશે્ચ પ્રાધા યખ્યાપનાથ
કૈવલ્યાપેયાેગાથ ચાહ—

જન્માષૈિધમ ત્રતપઃસમાિધ ઃ સદ્ધયઃ॥ કૈવલ્ય ૧॥
ત્તઃ— કાશ્ચન જન્મિન મત્તા અેવ સદ્ધયાે યથા

પક્ષ્યાદ નામાકાશગમનાદયઃ । યથા વા કિપલમહ ષપ્ર તીનાં
જન્મસમન તરમવેાપે યમાના જ્ઞાનાદયઃ સાં સ દ્ધકા ગુણાઃ ।
આેષિધ સદ્ધયાે યથા પારદાિદરસાયનાદુ્યપયાેગાત્ । મ ત્ર સ દ્ધયર્થા
મ ત્રજપાત્ કેષાં ચદાકાશગમનાિદઃ । તપઃ સ દ્ધયર્થા િવશ્વા મત્રાદ નામ્ ।
સમાિધ સ દ્ધઃ પ્રાક્પ્ર તપાિદતા ।
અેતાઃ સદ્ધયઃ પવૂર્જન્મક્ષિયતક્લેશાનામવેાપે ય તે । ત માત્
સમાિધ સદ્ધાિવવાઽ યાસાં સદ્ધ નાં સમાિધરેવ જન્મા તરા ય તઃ કાર મ્ ।
મ ત્રાદ િન િન મત્તમાત્રા ણ॥ ૧॥
નનુ ન દ શ્વરાિદકાનાં ત્યાિદપિરણામાેઽ મન્નવે જન્મિન દૃ યતે । તત્
કથં જન્મા તરા ય તસ્ય સમાધેઃ કારણ વમુચ્યત ઇત્યાશઙ્ક્યાહ
—

ત્ય તરપિરણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરાત્॥ કૈવલ્ય ૨॥
ત્તઃ— યાેઽય મહૈવ જન્મિન ન દ શ્વરાદ નાં ત્યાિદપિરણામઃ

સ પ્રકૃત્યાપૂરાત્ । પાશ્ચાત્ત્યા અેવ િહ પ્રકૃતયાેઽમુ મ જન્મિન
િવકારાનાપૂરય ત ત્ય તરાકારેણ પિરણમ ત॥ ૨॥
નનુ ધમાર્ધમાર્દય તત્ર િક્રયમાના ઉપલ ય તે । તત્ કથં
પ્રકૃતીનામાપૂરક વમ્ ઇત્યાહ—

િન મત્તમપ્રયાજેકં પ્રકૃતીનાં વરણભેદ તુ તતઃ ક્ષેિત્રકવત્॥ કૈવલ્ય ૩॥
ત્તઃ— િન મતં્ત ધમાર્િદ । તત્ પ્રકૃતીનામથાર્ તરપિરણામે

ન પ્રયાજેકમ્ । ન િહ કાયણ કારણં પ્રવતર્તે । કુત્ર તિહ તસ્ય
ધમાર્દેવ્યાર્પાર ઇત્યાહ— વરણભેદ તુ તતઃ ક્ષેિત્રકવત્ ।
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તત ત માદનુષ્ઠ યમાનાદ્ધમાર્દ્વરણમાવરણકમધમાર્િદ તસ્યવૈ
િવરાેિધ વાદ્ભેદઃ ક્ષયઃ િક્રયતે । ત મન્ પ્ર તબ ધકે ક્ષીણે
પ્રકૃતયઃ વયમ ભમતકાયાર્ય પ્રભવ ત । દષૃ્ટા તમાહ—

ક્ષેિત્રકવત્ । યથા ક્ષેિત્રકઃ કૃષીબલઃ કેદારાત્ કેદારા તરં જલં
િનનીષજુર્લપ્ર તબ ધકાવરણભેદમાત્રં કરાે ત । ત મન્ ભન્ને જલં
વયમવે પ્રસરદૂ્રપં પિરણામં ગ્ હ્ણા ત ન તુ જલપ્રસરણે તસ્ય
ક શ્ચત્ પ્રયત્નઃ । અેવં ધમાર્દેબાદ્ધવ્યમ્॥ ૩॥
યદા સાક્ષા કૃતત વસ્ય યાે ગનાે યુગપત્
કમર્ફલભાેગાયાઽઽત્મીયિનર તશયિવભૂત્યનુભવાદ્
યુગપદનેકશર રિન મ સા યતે તદા કુત તાિન ચત્તાિન
પ્રભવ તીત્યાહ—

િનમાર્ણ ચત્તા ય મતામાત્રાત્॥ કૈવલ્ય ૪॥
ત્તઃ— યાે ગનઃ વયં િન મતષેુ કાયષેુ યાિન ચત્તાિન તાિન

મૂલકારણાદ મતામાત્રાદેવ તિદચ્છયા પ્રસર ત । અગ્ ેિવસુ્ફ લઙ્ગા
ઇવ યુગપત્ પિરણમ ત॥ ૪॥
નનુ બહૂનાં ચત્તાનાં ભન્ના ભપ્રાય વાન્નૈકકાયર્ક ર્ વં સ્યાિદત્યાહ
—

પ્ર ત્તભેદે પ્રયાજેકં ચત્તમેકમનેકેષામ્॥ કૈવલ્ય ૫॥
ત્તઃ— તષેામનેકેષાં ચેતસાં પ્ર ત્તભેદે વ્યાપારનાના વ

અેઅકં યાે ગન શ્ચત્તં પ્રયાજેકં પ્રેરકમિધષ્ઠા વને ।
તને ન ભન્નમત વમ્ । અયમથર્ઃ— યથાત્મીયશર રે
મનશ્ચ ઃપા યાદ િન યથેચ્છં પ્રેરયત્યિધષ્ઠા વનેૈઅેવં
કાયા તરે વપી ત॥ ૫॥
જન્માિદપ્રભવ વાત્ સદ્ધ નાં ચત્તમિપ ત પ્રભવં પ ચિવધમવે ।
અતાે જન્માિદપ્રભવા ચ્ચત્તાત્ સમાિધપ્રભવસ્ય ચત્તસ્ય
વૈલક્ષ યમાહ—

તત્ર યાનજમનાશયમ્॥ કૈવલ્ય ૬॥
ત્તઃ— યાનજં સમાિધજં ય ચ્ચત્તં તત્ પ ચસુ

મ યેઽનાશયં કમર્વાસનારિહત મત્યથર્ઃ॥ ૬॥
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યથેતર ચત્તે યાે યાે ગન શ્ચત્તં િવલક્ષણં ક્લેશાિદરિહતં તથા
કમાર્િપ િવલક્ષણ મત્યાહ—

કમાર્શકુ્લાકૃ ણં યાે ગન સ્ત્રિવધ મતરેષામ્॥ કૈવલ્ય ૭॥
ત્તઃ— શભુફલદં કમર્ યાગાિદ શકુ્લમ્ । અશભુફલદં

બ્રહ્મહત્યાિદ કૃ ણમ્ । ઉભયસકં ણ શકુ્લકૃ ણમ્ । તત્ર
શકુ્લં કમર્ િવચક્ષણાનાં દાનતપઃ વા યાયાિદમતાં પુ ષાણામ્ ।
કૃ ણં કમર્ દાનવાનામ્ [ નારકાનામ્ ] । શકુ્લકૃ ણં
મનુ યાણામ્ । યાે ગના તુ સં યાસવતાં િત્રિવધકમર્િવપર તં યત્
ફલત્યાગાનુસ ધાનનેવૈાનુષ્ઠાનાન્ન િક ચત્ ફલમારભતે॥ ૭॥
અસ્યવૈ કમર્ણઃ ફલમાહ—

તત ત દ્વપાકાનુગુણાનામવેા ભવ્ય ક્તવાર્સનાનામ્॥ કૈવલ્ય ૮॥
ત્તઃ— ઇહ િહ દ્વિવધા કમર્વાસનાઃ તમાત્રફલા
ત્યાયુભાગફલાશ્ચ । તત્ર ત્યાયુભાગફલા અેકાનેકજન્મભવા

ઇત્યનને પવૂર્મવે (૨।૧૨–૧૩) કૃતિનણર્યાઃ । યા તુ
તમાત્રફલા તા તતઃ કમર્ણાે યને કમર્ણા યાદક્ૃ શર રમાર ધં

દેવમનુ ય તયર્ગાિદભેદેન તસ્ય િવપાકસ્યાઽનુગુણા અનુ પા યા
વાસના તાસામવે ત માદ ભવ્ય ક્તવાર્સનાનાં ભવ ત । અયમથર્ઃ—
યને કમર્ણા પવૂ દેવતાિદશર રમાર ધં ત્ય તરશતવ્યવધાનને
પનુ તથાિવધસ્યવૈ શર રસ્યાર ભે તદનુ પા અેવ તફલા
વાસનાઃ પ્રકટ ભવ ત । લાેકા તરે વવેાથષુ તસ્ય ત્યાદયાે
ય તે । ઇતરા તુ સત્યાેઽિપ અવ્યક્તસજં્ઞા તષ્ઠ ત ન તસ્યાં દશાયાં

નારકાિદશર રાેદ્ભવા વાસના વ્ય ક્તમાયા ત॥ ૮॥
આસામવે વાસનાનાં કાયર્કારણાભાવાનપુપ ત્તમાશઙ્ક્ય સમથર્િયતુમાહ
—

તદેશકાલવ્યવિહતાનામ યાન તય તસસં્કારયાેરેક પ વાત્॥ કૈવલ્ય ૯॥
ત્તઃ— ઇહ નાનાયાેિનષુ ભ્રમતાં સસંાિરણાં કાં ચદ્યાેિનમનુભૂય

યદા યાે ય તરસહસ્રવ્યવધાનને પનુ તામવે યાેિન પ્ર તપદ્યતે તદા
તસ્યાં પવૂાર્નુભૂતાયાં યાનેાૈ તથાિવધશર રાિદવ્ય જકાપેક્ષયા
વાસના યાઃ પ્રકટ ભૂતા આસં તા તથાિવધવ્ય જકાભાવા ત્તરાેિહતાઃ
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પનુ તથાિવધવ્ય જકશર રાિદલાભે પ્રકટ ભવ ત ।
તદેશકાલવ્યવધાનેઽિપ તાસાં વાનુ પ ત્યાિદફલસાધન

આન તય નૈર તયર્મ્ । કુતઃ । તસસં્કારયાેરેક પ વાત્ । તથાિહ
—

અનુષ્ઠ યમાનાત્ કમર્ણ શ્ચત્તસ વે વાસના પઃ સસં્કારઃ
સમુ પદ્યતે । સ ચ વગર્નરકાદ નાં ફલાનાં ચાઙુ્કર ભાવઃ
કમર્ણાં વા યાગાદ નાં શ ક્ત પતયાઽવસ્થાનમ્ । કતુર્વાર્
તથાિવધભાેગ્યભાે વ પં સામ યર્મ્ । સસં્કારાત્ તઃ
તેશ્ચ સખુદુઃખાપેભાેગ તદનુભવાચ્ચ પનુરિપ

સસં્કાર ત્યાદયઃ । અેવં ચ યસ્ય તસસં્કારાદયાે
ભન્ના તસ્યાઽઽન તયાર્ભાવે દુલર્ભઃ કાયર્કારણભાવઃ । અ માકં તુ
યદાનુભવ અેવ સસં્કાર ભવ ત સસં્કારશ્ચ ત પતયા પિરણમતે
તદૈકસ્યવૈ ચત્તસ્યાનુસ ધા વને સ્થત વાન્ન કાયર્કારણભાવાે
દુઘર્ટઃ॥ ૯॥
ભવ વાન તય કાયર્કારણભાવશ્ચ વાસનાનામ્ યદા તુ
પ્રથમમવેાનુભવઃ પ્રવતર્તે તદા િક વાસનાિન મત્ત ઉત િનિન મત્ત
ઇ ત શઙ્કાં વ્યપનેતુમાહ—

તાસામનાિદ વં ચાઽઽ શષાે િનત્ય વાત્॥ કૈવલ્ય ૧૦॥
ત્તઃ— તાસાં વાસનાનામનાિદ વમ્ । ન િવદ્યતઆિદયર્સ્ય તસ્ય

ભાવ ત વં તાસામાિદનાર્ તીત્યથર્ઃ । કુત ઇ ત । આશષાે િનત્ય વાત્ ।
યેયમાશીમર્હામાેહ પા સદૈવ સખુસાધનાિન મે ભૂયાસમુાર્
કદાચન તૈમ િવયાેગાે ભૂિદ ત યઃ સકં પિવશષેાે વાસનાનાં
કારણં તસ્ય િનત્ય વાદનાિદ વ મત્યથર્ઃ । અેતદુક્તં ભવ ત—

કારણસ્ય સિન્નિહત વાદનુભવસસં્કારાદ નાં કાયાર્ણાં પ્ર ત્તઃ
કેન વાયર્તે । અનુભવસસં્કારાનુ બદં્ધ સકંાેચિવકાશધ મ ચત્તં
તત્તદ ભવ્ય જકિવપાકલાભાત્ તત્ત ફલ પતયા પિરણમત ઇત્યથર્ઃ॥ ૧૦॥
તાસામાન ત્યાદ્ધાનં કથં ભવતીત્યાશઙ્ક્ય હાનાપેાયમાહ—

હેતુફલાશ્રયાલ બનૈઃ સગં્ હીત વાદેષામભાવે તદભાવઃ॥ કૈવલ્ય
૧૧॥
ત્તઃ— વાસનાનામન તરાનુભવાે હેતુ તસ્યા યનુભવસ્ય
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રાગાદય તષેામિવદ્યે ત સાક્ષાત્ પાર પયણ હેતુઃ । ફલં શર રાિદ
ત્યાિદ ચ । આશ્રયાે બુ દ્ધસ વમ્ । આલ બનં યદેવાનુભવસ્ય

તદેવ વાસનાનામ્ । અત તૈહતુફલાશ્રયાલ બનૈરન તાનામિપ
વાસનાનાં સગં્ હીત વાત્ । અેષાં હે વાદ નામભાવે જ્ઞાનયાેગા યાં
દગ્ધબીજક પ વે િવિહતે િનમૂર્લ વાન્ન વાસનાઃ પ્રરાેહ ત ન
કાયર્મારભ ત ઇ ત તાસામભાવઃ॥ ૧૧॥
નનુ પ્ર તક્ષણં ચત્તસ્ય નશ્વર વાપેલ ધવેાર્સનાનાં
ત ફલાનાં ચ કાયર્કારણભાવને યુગપદભાિવ વાદ્ભેદે
કથમેક વ મત્યાશઙ્ક્યૈક વસમથર્નાયાહ—

અતીતાનાગતં વ પતાેઽ ત્ય વભેદાદ્ધમાર્ણામ્॥ કૈવલ્ય ૧૨॥
ત્તઃ—ઇહાત્ય તમસતાં ભાવાનામુ પ ત્તનર્ યુ ક્તમતી

તષેાં સ વસ બ ધાયાેગાત્ । ન િહ શશિવષાણાદ નાં ક્વ ચદિપ
સ વસ બ ધાે દષૃ્ટઃ । િન પાખ્યે ચ કાય િકમુિદ્દ ય કારણાિન
પ્રવતરન્ । ન હ્યસ તં િવષયમાલાેચ્ય ક શ્ચત્ પ્રવતર્તે । સતામિપ
િવરાેધાન્નાભાવસ બ ધાેઽ ત । યત્ વ પં લ ધસત્તાકં તત્ કથં
િન પાખ્યતામભાવ પતાં વા ભજતે ન િવ દં્ધ પં વીકરાેતીત્યથર્ઃ
।
ત માત્ સતામભાવાસ ભવાદસતાં ચાે પત્ત્યસ ભવાત્
તૈ તૈધર્મિવપિરણમમાનાે ધમ સદૈક પ અેવાવ તષ્ઠતે ।
ધમાર્ તુ ય વક વને [ પા૦ અિધક વને ] ત્રૈકા લક વને
તત્ર વ્યવ સ્થતાઃ વ મન્ વ મન્ન વિન વ્યવ સ્થતાઃ ન
વ પં ત્યજ ત । વતર્માનેઽ વિન વ્યવ સ્થતાઃ કેવલં
ભાેગ્યતાં ભજ તે । ત માદ્ધમાર્ણામવેાતીતાનાગતાદ્ય વભેદાત્
તનેવૈ પેણ કાયર્કારણભાવાેઽ મન્ દશર્ને પ્ર તપદ્યતે ।
ત માદપવગર્પયર્ તમેકમવે ચત્તં ધ મતયાઽનવુતર્માનં ન
િનહ્નાેતું પાયર્તે॥ ૧૨॥
ત અેતે ધમર્ધ મણઃ િક પા ઇત્યાહ—

તે વ્યક્તસૂ મા ગુણાત્માનઃ॥ કૈવલ્ય ૧૩॥
ત્તઃ— ય અેતે ધમર્ધ મણઃ

પ્રાેક્તા તે વ્યક્તસૂ મભેદેન વ્યવ સ્થતાઃ ગુણાઃ
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સ વરજ તમાે પા તદાત્માન ત વભાવા ત પિરણામ પા ઇત્યથર્ઃ ।
યતઃ સ વરજ તમાે ભઃ સખુદુઃખમાેહ પૈઃ સવાર્સાં
બાહ્યા ય તરભેદ ભન્નાનાં ભાવવ્યક્તીનામ વયાનુગમાે દૃ યતે ।
યદ્યદ વિય તત્તત્ પિરણામ પં દષૃ્ટમ્ । યથા ઘટાદયાે
દ વતા પિરણામ પાઃ॥ ૧૩॥
યદે્યતે ત્રયાે ગુણાઃ સવર્ત્ર મૂલકારણં કથમેકાે ધમ ત વ્યપદેશ
ઇત્યાશઙ્ક્યાહ—

પિરણામૈક વાદ્વ તુત વમ્॥ કૈવલ્ય ૧૪॥
ત્તઃ— યદ્યિપ ત્રયાે ગુણા તથાિપ

તષેામઙ્ગાઙ્ ગભાવગમનલક્ષણાે યઃ પિરણામઃ
ક્વ ચત્ સ વમઙ્ ગ ક્વ ચદ્રજઃ ક્વ ચચ્ચ તમ
ઇત્યેવં પ તસ્યૈક વાદ્વ તનુ ત વમેકમુચ્યતે । યથા— ઇયં
થવી । અયં વાયુિરત્યેવમાિદ॥ ૧૪॥

નનુ જ્ઞાનવ્ય તિરક્તે સત્યથ વ વેકમનેકં વા વક્તું યજુ્યતે । યદા
ચ િવજ્ઞાનમવે વાસનાવશાત્ કાયર્કારણભાવનેાવ સ્થતં તથા તથા
પ્ર તભા ત તદા કથમેતચ્છક્યતે વક્તુ મત્યાશઙ્ક્યાહ—

વ તુસા યે ચત્તભેદાત્તયાેિવિવક્તઃ પ થાઃ॥ કૈવલ્ય ૧૫॥
ત્તઃ— તયાેજ્ઞાર્નાથર્યાેિવિવક્તઃ પ થા િવિવક્તાે માગા

દેશ ઇ ત યાવત્ । કથમ્ । વ તુસા યે ચત્તભેદાત્ । સમાને
વ તુિન યાદાવપુલ યમાને નાનાપ્રમા ઈણાં ચત્તસ્ય ભેદઃ
સખુદુઃખમાેહ પતયા સમપુલ યતે । તથાિહ અેકસ્યાં પલાવ યવત્યાં
યાે ષ ત ઉપલ યમાનાયાં સરાગસ્ય સખુમુ પદ્યતે સપ યા તુ દ્વષેઃ
પિરવ્રાજકાદેઘ્ ર્ણેત્યેક મન્ વ તુિન નાનાિવધ ચત્તાેદયાત્ કથં
ચત્તકાયર્ વં વ તનુ અેક ચત્તકાયર્ વે વ વેક પતયવૈાઽવભાસતે
।
િક ચ ચત્તકાયર્ વે વ તનુાે યદ યસ્ય ચત્તસ્ય તદ્વ તુ કાય
ત મન્નથાર્ તરવ્યાસક્તે તદ્વ તુ ન િક ચત્ સ્યાત્ । ભવ વ ત
ચેન્ન । તદેવ કથમ યૈબર્હુ ભ પલ યેત । ઉપલ યતે ચ
ત માન્ન ચત્તકાયર્મ્ । અથ યુગપદ્બહુ ભઃ સાેઽથર્ઃ િક્રયતે તદા
બહુિન મતસ્યાથર્સ્યૈકિન મતાદ્વલૈક્ષ યં સ્યાત્ । યદા તુ વૈલક્ષ યં
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ને યતે તદા કારણભેદે સ ત કાયર્ભેદસ્યાભાવે િનહતુકમેક પં
વા જગત્ સ્યાત્ । અેતદુક્તં ભવ ત— સત્યિપ ભન્ને કારણે યિદ
કાયર્સ્યાભેદ તદા સમગં્ર જગન્નાનાિવધકારણજ યમેક પં
સ્યાત્ । કારણભેદાનનુગમાત્ વાત યેણ િનહતુકં વા સ્યાત્ ।
યદે્યવં કથં તને િત્રગુણાત્મના ચત્તનેૈકસ્યવૈ પ્રમાતુઃ
સખુદુઃખમાેહમયાિન જ્ઞાનાિન જ ય તે [પા૦ કથં તને
િત્રગુણાત્મનાઽથ નૈકસ્યવૈ પ્રમાતુઃ સખુદુઃખમાેહભયાિન જ્ઞાનાિન
ન જ ય ત]ે । મવૈમ્ । યથાઽથર્ સ્ત્રગુણ તથા ચત્તમિપ
િત્રગુણમ્ । તસ્યાથર્પ્ર તભાસાે પત્તાૈ ધમાર્દયઃ સહકાિરકારણમ્ ।
તદુદ્ભવા ભભવવશાત્ કદા ચ ચ્ચત્તસ્ય તને તને પેણા ભવ્ય ક્તઃ
।
તથા ચ— કામુકસ્ય સિન્નિહતાયાં યાે ષ ત ધમર્સહકૃતં
ચત્તં સ વસ્યાઙ્ ગતયા પિરણમમાનં સખુમયં ભવ ત ।
તદેવાઽધમર્સહકાિર રજસાેઽઙ્ ગતયા દુઃખ પં સપત્નીમાત્રસ્ય
ભવ ત । તીવ્રાધમર્સહકાિરતયા પિરણમમાનં તમસાેઽઙ્ ગ વને
કાપેનાયાઃ સપ યા માેહમયં ભવ ત । ત મા દ્વજ્ઞાનવ્ય તરેકેણા ત
ગ્રાહ્યાથર્ઃ [પા૦ ગ્રાહ્યાેઽથર્ઃ] ।
તદેવં િવજ્ઞાનાથર્યાે તાદા યિવરાેધાન્ન કાયર્કારણભાવઃ । કારણાભેદે
સત્યિપ કાયર્ભેદપ્રસઙ્ગાિદ ત જ્ઞાનાદ્વ્ય તિરક્ત વમથર્સ્ય વ્યવ સ્થતમ્॥ ૧૫॥
યદે્યવં જ્ઞાનં ચેત્ પ્રકાશક વાદ્ગ્રહણ વભાવમથર્શ્ચ
પ્રકા ય વાદ્ગ્રાહ્ય વભાવ તદા યુગપત્ સવાર્નથાર્ન્ કથં ન ગ્ હ્ણા ત ।
ન મર ત ચેત્યાશઙ્કાં પિરહતુર્માહ—

તદુપરાગાપે ક્ષ વા ચ્ચત્તસ્ય વ તુ જ્ઞાતાજ્ઞાતમ્॥ કૈવલ્ય ૧૬॥
ત્તઃ— તસ્યાથર્સ્યાપેરાગાદાકારસમપર્ણા ચ્ચત્તે બાહ્યં વ તુ

જ્ઞાતમજ્ઞાતં ચ ભવ ત । અયમથર્ઃ— સવર્ઃ પદાથર્ આત્મલાભે
ચત્તં સામગ્રીમપેક્ષતે । નીલાિદજ્ઞાનં ચાપે યમાન મ દ્રયપ્રણા લકયા
સમાગતમથાપરાગં સહકાિરકારણ વનેાપેક્ષતે । વ્ય તિરક્તસ્યાથર્સ્ય
સ બ ધાભાવાદ્ગ્રહીતુમશક્ય વાત્ ।
તતશ્ચ યનેવૈાથનાસ્ય વ પાપેરાગઃ કૃત તમવેાથ
તજ્જ્ઞાનં વ્યવહારયાેગ્યતાં નય ત । તતઃ સાેઽથા જ્ઞાત ઉચ્યતે ।
યને ચાઽઽકારાે ન સમિપતઃ સ ન જ્ઞાત વને વ્યવિહ્રયતે ।
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ય મશ્ચાનુભૂતેઽથ સાદૃ યાિદરથર્ઃ સસં્કારમુદ્બાેધયન્
સહકાિરતાં પ્ર તપદ્યતે ત મન્નવેાથ ત પ યત ઇ ત ન સવર્ત્ર
જ્ઞાનં નાિપ તિર ત ન ક શ્ચ દ્વરાેધઃ॥ ૧૬॥
યદે્યવં પ્રમાતાિપ પુ ષાે ય મન્ કાલે નીલં વેદયતે ન ત મન્ કાલે
પીતાિદમત શ્ચત્તસ વસ્યાિપ કદા ચત્ ગ્રહી પ વાદાકારગ્રહણે
પિરણા મ વં પ્રાપ્ત મત્યાશઙ્કાં પિરહતુર્માહ—

સદા જ્ઞાતા શ્ચત્ત ત્તયઃ ત પ્રભાેઃ પુ ષસ્યાપિરણા મ વાત્॥ કૈવલ્ય ૧૭॥
ત્તઃ— યા અેતા શ્ચત્તસ્ય પ્રમાણિવપયર્યાિદ પા ત્તયઃ,

તા ત પ્રભાે શ્ચત્તસ્ય ગ્રહીતુઃ પુ ષસ્ય સદા સવર્કાલમવે
જ્ઞાતાઃ [પા૦ ગ◌़◌્યેયાઃ] । તસ્ય ચદૂ્રપતયાઽપિરણા મ વાત્
પિરણા મ વાભાવાિદત્યથર્ઃ । યદ્યસાૈ પિરણામી સ્યાત્ તદા પિરણામસ્ય
કાદા ચ ક વાત્ તાસાં ચત્ત ત્તીનાં સદા જ્ઞાત વં નાપેપદે્યત ।
અયમથર્ઃ— પુ ષસ્ય ચદૂ્રપસ્ય સદૈવાિધષ્ઠા વને
વ્યવ સ્થતસ્ય યદ તરઙ્ગં િનમર્લં સ વમ્ તસ્યાિપ
સદૈવાવ સ્થત વાદ્યનેાથનાપેરકં્ત ભવ ત તથાિવધસ્યાથર્સ્ય સદૈવ
ચચ્છાયાસકં્રા તસદ્ભાવ તસ્યાં સત્યાં સદં્ધ જ્ઞા વ મ ત ન
કદા ચત્ કા ચત્ પિરણા મ વાશઙ્કા॥ ૧૭॥
નનુ ચત્તમવે યિદ સ વાે કષાર્ત્ પ્રકાશકમ્ તદા
વપરપ્રકાશ પ વાદાત્માનમથ ચ પ્રકાશયતી ત તાવતવૈ
વ્યવહારસમા પ્તઃ । િક ગ્રહીત્ર તરેણેત્યાશઙ્કામપનેતુમાહ—

ન ત વાભાસં દૃ ય વાત્॥ કૈવલ્ય ૧૮॥
ત્તઃ— ત ચ્ચત્તં વાભાસં વપ્રકાશકં ન ભવ ત

પુ ષવેદં્ય ભવતી ત યાવત્ । કુતઃ । દૃ ય વાત્ । યત્ િકલ દૃ યં
તત્ દ્રષૃ્ટવેદ્યં દષંૃ્ટ યથા ઘટાિદ । દૃ યં ચ ચત્તં
ત માન્ન વાભાસમ્॥ ૧૮॥
નનુ સા યાિવ શષ્ટાેઽયં હેતુઃ । દૃ ય વમવે ચત્તસ્યા સદ્ધમ્ ।
િક ચ વબુ દ્ધસવંેદનદ્વારેણ િહતાિહતપ્રા પ્તપિરહાર પા ત્તયાે
દૃ ય તે । તથાિહ— કુ્રદ્ધાેઽહં ભીતાેઽહમત્ર મે રાગ
ઇત્યેવમાદ્યા સિંવત્ બુદ્ધરેસવંેદને નાપેપદ્યત ઇત્યાશઙ્કામપનેતુમાહ
—
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અેકસમયે ચાેભયાનવધારણમ્॥ કૈવલ્ય ૧૯॥
ત્તઃ— અથર્સ્ય સિંવ ત્તિરદ તયા વ્યવહારયાેગ્યતાપાદનમ્ ।

અયમથર્ઃ સખુહેતુદુર્ઃખહેતવુ ત । બુદ્ધઃે સિંવદહ મત્યેવમાકારેણ
સખુદુઃખ પતયા વ્યવહારક્ષમતાપાદનમ્ । અેવંિવધં ચ
વ્યાપારદ્વયમથર્પ્રત્યક્ષકાલે ન યુગપત્ કતુ શકં્ય િવરાેધાત્ । ન
િહ િવ દ્ધયાવે્યાર્પારયાેયુર્ગપત્ સ ભવાેઽ ત ।
અત અેક મન્ કાલ ઉભયસ્ય વ પસ્યાઽથર્સ્ય
ચાવધારિયતુમશક્ય વાન્ન ચત્તં વપ્રકાશકં ભવ ત । િક તુ
અેવંિવધવ્યાપારદ્વયિન પાદ્યસ્ય ફલદ્વયસ્યાસવંેદનાદ્બિહમુર્ખતયવૈ
વિનષ્ઠ વને ચત્તસ્ય વયં વેદનાદથર્િનષ્ઠમવે ફલં ન
વિનષ્ઠ મત્યથર્ઃ॥ ૧૯॥
નનુ મા ભૂદુ્બદ્ધઃે વયં ગ્રહણં બુદ્ ય તરેણ
ભિવ યતીત્યાશઙ્ક્યાહ—

ચત્તા તરદૃ યે બુ દ્ધબુદ્ધરે તપ્રસઙ્ગઃ તસઙ્કરશ્ચ॥ કૈવલ્ય ૨૦॥
ત્તઃ— યિદ િહ બુ દ્ધબુર્દ્ ય તરેણ વેદ્યતે સાઽિપ બુ દ્ધઃ
વયમબુદ્ધા બુદ્ ય તરં પ્રકાશિયતુમસમથ ત તસ્યા ગ્રાહકં [
પા૦ બાેધકમ્ ] બુદ્ ય તરં ક પનીયં તસ્યાઽ ય યિદત્યનવસ્થાનાત્
પુ ષા તરેણાથર્પ્રતી તનર્ સ્યાત્ । ન િહ પ્રતીતવપ્રતીતાયામથર્ઃ
પ્રતીતાે ભવ ત ।
તસકંરશ્ચ પ્રા ાે ત— પે રસે વા સમુ પન્નાયાં

બુદ્ધાૈ તદ્ગ્રાિહકાણામન તાનાં બુદ્ધ નાં સમુ પત્તેબુર્ દ્ધજિનતૈઃ
સસં્કારૈયર્દા યુગપદ્બહ્વયઃ તયઃ િક્રય તે તદા
બુદ્ધરેપયર્વસાનાદુ્બ દ્ધ તીનાં ચ બહ્વ નાં યુગપદુ પત્તેઃ
ક મન્નથ તિરયમુ પન્ને ત જ્ઞાતુમ ક્ય વાત્ તીનાં સકંરઃ
સ્યાત્ । ઇયં પે તિરયં રસે તિર ત ન જ્ઞાયેત॥ ૨૦॥
નનુ બુદ્ધઃે વપ્રકાશ વાભાવે બુદ્ ય તરે ચાસવંેદને કથમયં
િવષયસવંેદન પાે વ્યવહાર ઇત્યાશઙ્ક્ય વ સદ્ધા તમાહ—

ચત્તેરપ્ર તસઙ્ક્રમાયા તદાકારાપત્તાૈ વબુ દ્ધસવંેદનમ્॥ કૈવલ્ય
૨૧॥

66 sanskritdocuments.org



ભાજે ત્ત

ત્તઃ— પુ ષ શ્ચદૂ્રપ વા ચ્ચ તઃ સાઽપ્ર તસકં્રમા ।
ન િવદ્યતે પ્ર તસક્રમાેઽ યત્ર ગમનં યસ્યાઃ સા તથાેક્તા ।
અ યનેાસઙ્ક ણ ત યાવત્ । યથા ગુણા અઙ્ગાઙ્ ગભાવલક્ષણે પિરણામે
અઙ્ ગનં ગુણં સકં્રામ ત તદૂ્રપતા મવાઽઽપદ્ય તે । યથા વા લાેકે
પરમાણવઃ પ્રસર તાે િવષયમા પય ત [ પા૦ આરાપેય ત ]

નવૈં ચ તશ ક્ત તસ્યાઃ સવર્દૈક પતયા સપુ્ર ત ષ્ઠત વને
વ્યવ સ્થત વાત્ ।
અત ત સિન્નધાને યદા બુ દ્ધ તદાકારતામાપદ્યતે ચેતનવેાપે યતે
[ પા૦ ચેતનાપે યતે ] બુ દ્ધ ત્તપ્ર તસક્રા તા ચ
યદા ચચ્છ ક્તબુર્ દ્ધ ત્તિવ શષ્ટતયા સવંેદ્યતે [ પા૦
બુ દ્ધ ત્ત્યાવેશાત્તથા સ પદ્યતે ] તદા બુદ્ધઃે વસ્યા આત્મનાે
વેદનં સવંેદનં ભવતીત્યથર્ઃ॥ ૨૧॥
ઇ થં વસિંવિદતં ચત્તં સવાર્નુગ્રહણસામ યન
સકલવ્યવહારિનવાર્હક્ષમં ભિવ યતીત્યાહ—

દ્રષૃ્ટદૃ યાપેરકં્ત ચત્તં સવાર્થર્મ્॥ કૈવલ્ય ૨૨॥
ત્તઃ— દ્રષ્ટા પુ ષ તનેાપેરકં્ત ત સિન્નધાનને તદૂ્રપતા મવ

પ્રા ાે ત દૃ યાપેરકં્ત િવષયાપેરક્તં ગ્ હીતિવષયાકારપિરણામં
યદા ભવ ત તદા તદેવ ચત્તં સવાર્થર્ગ્રહણસમથ ભવ ત ।
યથા િનમર્લં સ્ફિટકદપર્ણાદ્યવે પ્ર ત બ બગ્રહણસમથર્મ્ । અેવં
રજ તમાે યામન ભભૂતં સ વં શદુ્ધ વા ચ્ચચ્છાયાગ્રહણસમથ
ભવ ત । ન પનુરશદુ્ધ વાદ્રજ તમસી ।
ત યગ્ભૂતરજ તમાે પમઙ્ ગતયા સ વં
િનશ્ચલપ્રદ પ શખાકારં સદૈક પતયા પિરણમમાનં
ચચ્છાયાગ્રહણસામ યાર્દામાેક્ષપ્રાપ્તેરવ તષ્ઠતે ।
યથાઽયસ્કા તસિન્નધાને લાેહસ્ય ચલનમાિવભર્વત્યેવં
ચદૂ્રપપુ ષસિન્નધાને સ વસ્યા ભવ્યઙ્ગ્યમ ભવ્યજ્યતે ચૈત યમ્ ।
અત અેવા મ દશર્ને દ્વે ચચ્છક્તી—
િનત્યાેિદતાઽ ભવ્યઙ્ગ્યા ચ । િનત્યાેિદતા ચચ્છ ક્તઃ
પુ ષસિન્નધાનાદ ભવ્યક્તમ ભવ્યઙ્ગ્યચૈત યં સ વમ્ । અ ભવ્યઙ્ગ્યા
ચચ્છ ક્ત તદત્ય તસિન્નિહત વાદ તરઙ્ગં પુ ષસ્ય ભાેગ્યતાં
પ્ર તપદ્યતે । તદેવ શા તબ્રહ્મવાિદ ભઃ સાખં્યઃૈ પુ ષસ્ય
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પરમાત્મનાેઽિધષે્ઠયં કમાર્નુ પં સખુદુઃખભાે તયા
વ્યપિદ યતે ।
ય વનુિદ્રક્ત વાદેકસ્યાિપ ગુણસ્ય કદા ચત્ કસ્ય ચદઙ્ ગ વાત્ િત્રગુણં
પ્ર તક્ષણં પિરણમમાનં સખુદુઃખમાેહાત્મકમિનમર્લં તત્ત મન્
કમાર્નુ પે શદુ્ધે સ વે વાકારસમપર્ણદ્વારેણ સવંેદ્યતામાપાદય ત
તચ્છુદ્ધમાદં્ય ચત્તસ વમવેે ત પ્ર તસઙ્ક્રા ત ચચ્છાયમ યતાે
ગ્ હીતિવષયાકારેણ ચત્તનેાપેઢાૈિકતમાકારં ચ સઙ્ક્રા તબલાત્
ચેતનાયમાનં વા તવચૈત યાભાવેઽિપ સખુદુઃખ વ પં
ભાેગમનુભવ ત । સ અેવં ભાેગાેઽત્ય તસિન્નધાનને
િવવેકાગ્રહણાદભાેક્તુરિપ પુ ષસ્ય ભાેગ ઇ ત વ્યપિદ યતે ।
અનનેવૈા ભપ્રાયેણ િવ યવા સનાેક્તમ્— સ વત ય વમવે
પુ ષત ય વ મ ત । અ યત્રાિપ— પ્ર ત બ બે
પ્ર ત બ બમાનચ્છાયાસદશૃચ્છાયાેદ્ભવઃ પ્ર ત બ બશ દેનાેચ્યતે ।
અેવં સ વેઽિપ પાૈ ષેય ચચ્છાયાસદશૃ ચદ ભવ્ય ક્તઃ
પ્ર તસઙ્ક્રા તશ દાથર્ ઇ ત ।
નનુ પ્ર ત બ બં નામ િનમર્લસ્ય િનયતપિરણામસ્ય િનમર્લે દષૃ્ટમ્ ।
યથા મખુસ્ય દપર્ણે । અત્ય તિનમર્લસ્ય વ્યાપકસ્યાપિરણા મનઃ
પુ ષસ્ય ત માદત્ય તિનમર્લાત્ પુ ષાદિનમર્લે સ વે કથં
પ્ર ત બ બનમપુપદ્યતે ।
ઉચ્યતે— પ્ર ત બ બનસ્ય વ પમનવગચ્છતા ભવતેદમ યધાિય ।
યવૈ સ વગતાયા અ ભવ્યઙ્ગ્યાયા શ્ચચ્છક્તેઃ પુ ષસ્ય
સાિન્ન યાદ ભવ્ય ક્તઃ સવૈ પ્ર ત બ બનમુચ્યતે । યાદશૃી પુ ષગતા
ચચ્છ ક્ત તચ્છાયા યત્રાિવભર્વ ત ।
યદ યુક્તમત્ય તિનમર્લઃ પુ ષઃ કથમિનમર્લે સ વે
પ્ર તસકં્રામતી ત તદ યનૈકા તકમ્ । નૈમર્લ્યાદપકૃષ્ટેઽિપ
જલાદાવાિદત્યાદયઃ પ્ર તસકં્રા તાઃ સમપુલ ય તે ।
યદ યુક્તમનવ ચ્છન્નસ્ય ના ત પ્ર તસકં્રા તિર ત તદ યયુક્તં
વ્યાપકસ્યા યાકાશસ્ય દપર્નાદાૈ પ્ર તસકં્રા તદશર્નાત્ । અેવં સ ત ન
કા ચદનપુપ ત્તઃ પ્ર ત બ બદશર્નસ્ય ।
નનુ સા વકપિરણામ પે બુ દ્ધસ વે
પુ ષસિન્નધાનાદ ભવ્યઙ્ગ્યાયા શ્ચચ્છક્તેબાર્હ્યાકારસકં્રા તાૈ
પુ ષસ્ય સખુદુઃખ પાે ભાેગ ઇત્યુક્તમ્ તદનપુપન્નમ્ । તદેવ
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ચત્તસ વં પ્રકૃતાવપિરણતાયાં કથં સ ભવ ત િકમથર્શ્ચ
તસ્યાઃ પિરણામઃ ।
અથાેચ્યેત પુ ષસ્યાથાપભાેગસ પાદનં તયા કતર્વ્યમ્ । અતઃ
પુ ષાથર્કતર્વ્યતયાઽસ્યા યુક્ત અેવ પિરણામઃ । તચ્ચાનપુપન્નમ્ ।
પુ ષાથર્કતર્વ્યતાયા અેવાનપુપત્તેઃ । પુ ષાથા મયા કતર્વ્ય
અેવંિવધાેઽ યવસાયઃ પુ ષાથર્કતર્વ્યતાેચ્યતે । જડાયાશ્ચ
પ્રકૃતેઃ કથં પ્રથમમવંેિવધાેઽ યવસાયઃ । અ ત ચેદ યવસાયઃ
કથં જડ વમ્ ।
અત્રાેચ્યતે— અનુલાેમપ્ર તલાેમલક્ષણપિરણામદ્વયે
સહજં શ ક્તદ્વયમ ત । તદેવ પુ ષાથર્કતર્વ્યતાેચ્યતે ।
સા ચ શ ક્તરચેતનાયા અિપ પ્રકૃતેઃ સહજૈવ । તત્ર
મહદાિદમહાભૂતપયર્ તાેઽસ્યા બિહમુર્ખતયાઽનુલાેમઃ પિરણામઃ । પનુઃ
વકારણાનપુ્રવેશનદ્વારેણા મતાઽ તઃ પિરણામઃ પ્ર તલાેમઃ ।
ઇ થં પુ ષસ્ય ભાેગપિરસમાપ્તેઃ [પા૦ આ ભાેગપિરસમપ્તેઃ]
સહજશ ક્તદ્વયક્ષયાત્ કૃતાથાર્ પ્રકૃ તનર્ પનુઃ પિરણામમારભતે ।
અેવંિવધાયાં ચ પુ ષાથર્કતર્વ્યતાયાં જડાયા અિપ પ્રકૃતનેર્
કા ચદનપુપ ત્તઃ ।
નનુ યદ દશૃી શ ક્તઃ સહજૈવ પ્રધાનસ્યા ત તત્ િકમથ
માેક્ષા થ ભમાક્ષાય યત્નઃ િક્રયતે । માેક્ષસ્ય ચાનથર્નીય વે
તદુપદેશકશાસ્ત્રસ્યાનથર્કં્ય સ્યાત્ । ઉચ્યતે— યાેઽયં
પ્રકૃ તપુ ષયાેરનાિદભાગ્યભાે વલક્ષણઃ [ પા૦
ભાે ભાબલક્ષણઃ ] સ બ ધ ત મન્ સ ત વ્યક્તચેતનાયાઃ
પ્રકૃતેઃ ક ર્ વા ભમાનાદ્દઃુખાનુભવે સ ત કથ મયં
દુઃખિન ત્તરાત્ય તક મમ સ્યાિદ ત ભવત્યેવા યવસાયઃ । અતાે
દુઃખિન ત્ત્યુપાયાપેદેશકશાસ્ત્રાપેદેશાપેક્ષાઽ ત્યેવ પ્રધાનસ્ય ।
તથાભૂતમવે કમાર્નુ પં બુ દ્ધસ વં શાસ્ત્રાપેદેશસ્ય િવષયઃ ।
દશર્ના તરે વ યવંેિવધ અેવાિવદ્યા વભાવઃ શાસે્ત્રઽિધિક્રયતે [
અ ભધીયતે ] ।
સ ચ માેક્ષાય પ્રયતમાન અેવંિવધશાસ્ત્રાપેદેશં સહકાિરણમપેક્ષ્ય
માેક્ષાખ્યં ફલમાસાદય ત । સવાર્ યવે કાયાર્ ણ પ્રાપ્તાયાં
સામ યામાત્માનં લભ તે । અસ્ય પ્ર તલાેમપિરણામદ્વારેણવૈાે પાદ્યસ્ય
માેક્ષાખ્યસ્ય કાયર્સ્યેદૃ યવે સામગ્રી પ્રમાણને િન શ્ચતા
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પ્રકારા તરેણાનપુપત્તેઃ । અત તાં િવના કથં ભિવતુમહર્ ત ।
અતઃ સ્થતમેતત્— સકં્રા તિવષયાપેરાગમ ભવ્યક્ત ચચ્છાયં
બુ દ્ધસ વં િવષયિનશ્ચયદ્વારેણ સમગ્રાં લાેકયાત્રાં િનવાર્હયતી ત ।
અેવંિવધમવે ચત્તં પ ય તાે ભ્રા તાઃ વસવંેદનં ચત્તં
ચત્તમાતં્ર ચ જગિદત્યેવં બ્રવુાણાઃ પ્ર તબાેિધતા ભવ ત॥ ૨૨॥
નનુ યદે્યવંિવધાદેવ ચત્તાત્ સકલવ્યવહારિન પ ત્તઃ કથં
પ્રમાણશૂ યાે દ્રષ્ટાઽ યપુગ યત ઇત્યાશઙ્ક્ય દ્રષુ્ટઃ પ્રમાણમાહ
—

તદસઙ્ખ્યયેવાસના ભ શ્ચત્રમિપ પરાથ સહંત્યકાિર વાત્॥ કૈવલ્ય
૨૩॥
ત્તઃ— તદેવ ચત્તં સખં્યાતુમશક્યા ભવાર્સના ભ શ્ચત્રમિપ

નાના પમિપ પરાથ પરસ્ય વા મનાે ભાેક્તુભાગાપવગર્લક્ષણમથ
સાધયતી ત । કુતઃ । સહંત્યકાિર વાત્ સહંત્ય સ ભૂય
મ લ વાઽથર્િક્રયાકાિર વાત્ । યચ્ચ સહંત્યાથર્િક્રયાકાિર તત્
પરાથ દષૃ્ટમ્ । યથા શયનાસનાિદ । સ વરજ તમાં સ ચ
ચત્તલક્ષણપિરણામભા જ સહંત્યકાર ણ ચાતઃ પરાથાર્િન । યઃ
પરઃ સ પુ ષઃ ।
નનુ યાદશૃને શયનાસનાદ નાં પરેણ શર રવતા
પારા યર્મપુલ ધં તદ્દષૃ્ટા તબલને તાદશૃ અેવ પરઃ સ ય ત ।
યાદશૃશ્ચ ભવતાં પરાેઽસહંત પાેઽ ભપ્રેત ત દ્વપર તસ્ય
સદ્ધરેય મષ્ટિવઘાતકૃદ્ધતેુઃ ।
ઉચ્યતે— યદ્યિપ સામા યને પરાથર્માત્રે વ્યા પ્તગ્ ર્હીતા
તથાઽિપ સ વાિદિવલક્ષણધ મપયાર્લાેચનયા ત દ્વલક્ષણ
અેવ ભાેક્તા પરઃ સ ય ત । યથા ચ દના તે શખિર ણ
િવલક્ષણાદૂ્ધમાદ્વિહ્નરનુમીયમાન ઇતરવિહ્નિવલક્ષણશ્ચ દનપ્રભવ
અેવ પ્રતીયતે । અેવ મહાિપ િવલક્ષણસ્ય સ વાખ્યસ્ય ભાેગ્યસ્ય
પરાથર્ વેઽનુમીયમાને તથાિવધ અેવ ભાેક્તાઽિધષ્ઠાતા
પર શ્ચન્માત્ર પાેઽસહંતઃ સ ય ત ।
યિદ ચ તસ્ય પર વં સવા કૃષ્ટ વમવેં પ્રતીયતે
તથાિપ તામસે યાે િવષયે યઃ પ્રકૃ યતે શર રં
પ્રકાશ પે દ્રયાશ્રય વાત્ । ત માદિપ પ્રકૃ ય તે ઇ દ્રયા ણ ।
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તતાેઽિપ પ્રકૃષં્ટ સ વં પ્રકાશ પમ્ । તસ્યાિપ યઃ પ્રકાશકઃ
પ્રકા યિવલક્ષણઃ સ ચદૂ્રપ અેવ [ પા૦ ઇવ ] ભવતી ત
કુત તસ્ય સહંત વમ્॥ ૨૩॥
ઇદાની ં શાસ્ત્રફલં કૈવલ્યં િનણતું દશ ભઃ સતૂ્રૈ પક્રમતે—

િવશષેદ શનઆત્મભાવભાવનાિન ત્તઃ॥ કૈવલ્ય ૨૪॥
ત્તઃ— અેવં સ વપુ ષયાેર ય વે સાિધતે ય તયાેિવશષેં

પ ય ત— અયમ માદ ય ઇત્યેવં પમ્— તસ્ય
િવજ્ઞાત ચત્ત પસ વસ્ય ચત્તે યાઽઽત્મભાવભાવના સા િનવતર્તે ।
ચત્તમવે ક ર્ જ્ઞા ભાેિક્ત્રત્ય ભમાનાે િનવતર્તે॥ ૨૪॥
ત મન્ સ ત િક ભવતીત્યાહ—

તદા િવવેકિન ં કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં ચત્તમ્॥ કૈવલ્ય ૨૫॥
ત્તઃ— યદસ્યાજ્ઞાનિન પથં બિહમુર્ખં િવષયાપેભાેગફલં
ચત્તમાસીત્તિદદાની ં િવવેકિન ં િવવેકમાગર્મ તમુર્ખં
કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં કૈવલ્યપ્રાર ભં સ પદ્યત ઇ ત॥ ૨૫॥
અ મશ્ચ િવવેકવાિહિન ચત્તે યેઽ તરાયાઃ પ્રાદુભર્વ તતષેાં
હેતપુ્ર તપાદનદ્વારેણ ત્યાગાપેાયમાહ—

ત ચ્છદ્રષેુ પ્રત્યયા તરા ણ સસં્કારે યઃ॥ કૈવલ્ય ૨૬॥
ત્તઃ— ત મન્ સમાધાૈ સ્થતસ્ય છદ્રે વ તરાયષેુ

યાિન પ્રત્યયા તરા ણ વ્યુ થાન પા ણ જ્ઞાનાિન પ્રાગ્ભૂતે યઃ
વ્યુ થાનાનુભવજે યઃ સસં્કારે યાેઽહં મમેત્યેવં પા ણ
ક્ષીયમાણે યાેઽિપ પ્રાદુભર્વ ત । અ તઃકરણાે ચ્છ ત્તદ્વારેણ તષેાં
હાનં કતર્વ્ય મત્યુકં્ત ભવ ત॥ ૨૬॥
હાનાપેાયશ્ચ પવૂર્મવેાેક્ત ઇત્યાહ—

હાનમષેાં ક્લેશવદુક્તમ્॥ કૈવલ્ય ૨૭॥
ત્તઃ— યથા ક્લેશાનામિવદ્યાદ નાં હાનં પવૂર્મુક્તમ્

(૨।૧૦–૧૧) તથા સસં્કારાણામિપ કતર્વ્યમ્ । યથા તે જ્ઞાના ગ્ ના
લુષ્ટા દગ્ધબીજક પા ન પનુ શ્ચત્તભૂમાૈ પ્રરાેહં લભ તે તથા
સસં્કારા અિપ॥ ૨૭॥
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અેવં ચ પ્રત્યયા તરા તરાનુદયે સ્થર ભૂતે સમાધાૈ યાદશૃસ્ય
યાે ગનઃ સમાધેઃ પ્રકષર્પ્રા પ્તભર્વ ત તથાિવધમપુાયમાહ—

પ્રસઙ્ખ્યાનેઽ યકુસીદસ્ય સવર્થા િવવેકખ્યાતેધર્મર્મેઘઃ સમાિધઃ॥ કૈવલ્ય ૨૮॥
ત્તઃ— પ્રસખં્યાનં યાવતાં ત વાનાં યથાક્રમં વ્યવ સ્થતાનાં

પર પરિવલક્ષણ વ પિવભાવનમ્ । ત મન્ સત્ય યકુસીદસ્ય
ફલમ લ સાેઃ પ્રત્યયા તરાણામનુદયે સવર્પ્રકારિવવેકખ્યાતેઃ
પિરશષેાદ્ધમર્મેઘઃ સમાિધભર્વ ત । પ્રકૃષ્ટમશકુ્લકૃ ણં
ધમ પરમપુ ષાથર્સાધકં મેહ ત સ ચતી ત ધમર્મેઘઃ । અનને
પ્રકૃષ્ટધમર્સ્યવૈ જ્ઞાનહેતુ વ મત્યુપપાિદતં ભવ ત॥ ૨૮॥
ત માદ્ધમર્મેઘાત્ િક ભવતીત્યાહ—

તતઃ ક્લેશકમર્િન ત્તઃ॥ કૈવલ્ય ૨૯॥
ત્તઃ— ક્લેશાનામિવદ્યાદ નામ ભિનવેશા તાનાં કમર્ણાં ચ

શકુ્લાિદભેદેન િત્રિવધાનાં જ્ઞાનાેદયાત્ પવૂર્પવૂર્કારણિન ત્યા
િન ત્તભર્વ ત॥ ૨૯॥
તષેુ િન ત્તષેુ િક ભવતીત્યાહ—

તદા સવાર્વરણમલાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્યાન ત્યાજ્જ્ઞેયમ પમ્॥ કૈવલ્ય ૩૦॥
ત્તઃ—આિવ્રયતે ચત્તમે ભિરત્યાવરણાિન

ક્લેશા ત અેવ મલા તે યાેઽપેતસ્ય ત દ્વરિહતસ્ય જ્ઞાનસ્ય
ગગનિનભસ્યાન ત્યાદનવચ્છેદાજ્જ્ઞેયમ પં ગણના પદં ભવ ત ।
અક્લેશનેવૈ સવ જ્ઞેયં નાતીત્યથર્ઃ॥ ૩૦॥
તતઃ િક મત્યાહ—

તતઃ કૃતાથાર્નાં પિરણામક્રમસમા પ્તગુર્ણાનામ્॥ કૈવલ્ય ૩૧॥
ત્તઃ— કૃતાે િન પાિદતાે ભાેગાપવગર્લક્ષણઃ પુ ષાથર્ઃ

પ્રયાજેનં યૈ તે કૃતાથાર્ઃ । ગુણાઃ સ વરજ તમાં સ । તષેાં પિરણામ
આપુ ષાથર્સમાપ્તેરાનુલાે યને પ્રા તલાે યનેાઙ્ગાઙ્ ગભાવઃ સ્થ તલક્ષણઃ ।
તસ્ય યાેઽસાૈ ક્રમાે વક્ષ્યમાણ તસ્ય પિરસમા પ્તિનષ્ઠા । ન
પનુ દ્ભવ ઇત્યથર્ઃ॥ ૩૧॥
ક્રમસ્યાેક્તસ્ય લક્ષણમાહ—
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ક્ષણપ્ર તયાેગી પિરણામાપરા તિનગ્રાર્હ્યઃ ક્રમઃ॥ કૈવલ્ય ૩૨॥
ત્તઃ— ક્ષણાેઽ પીયાન્ કાલ તસ્ય યાેઽસાૈ પ્ર તયાેગી

ક્ષણિવલક્ષણઃ પિરણામાપરા તિનગ્રાર્હ્યાેઽનુભૂતષેુ ક્ષણષેુ
પશ્ચાત્ સકંલનબુદ્ યવૈ યાે ગ્ હ્યતે સ ક્ષણાનાં ક્રમ ઉચ્યતે ।
ન હ્યનનુભૂતષેુ ક્રમઃ પિરજ્ઞાતું શક્યઃ॥ ૩૨॥
ઇદાની ં ફલભૂતસ્ય કૈવલ્યસ્યાસાધારણ વ પમાહ—

પુ ષાથર્શૂ યાનાં ગુણાનાં પ્ર તપ્રસવઃ કૈવલ્યં વ પપ્ર તષ્ઠા
વા ચ તશક્તેિર ત॥ કૈવલ્ય ૩૩॥
[ ચ તશ ક્તઃ ઇ ત બહુસ મતઃ સતૂ્રપાઠઃ । ]

ત્તઃ— સમાપ્તભાેગાપવગર્લક્ષણપુ ષાથાર્નાં ગુણાનાં યઃ
પ્ર તપ્રસવઃ પ્ર તલાેમસ્ય પિરણામસ્ય સમાપ્તાૈ િવકારાનુદ્ભવાે યિદ
વ ચ તશક્તે ર્ ત્તસા યિન ત્તાૈ વ પમાત્રેઽવસ્થાનં તત્
કૈવલ્યમુચ્યતે॥ ૩૩॥
તદેવં સદ્ ય તરે યાે િવલક્ષણાં સવર્ સ દ્ધમૂલભૂતાં
સમાિધ સ દ્ધમ ભધાય ત્ય તરપિરણામલક્ષણસ્ય ચ
સ દ્ધિવશષેસ્ય પ્રકૃત્યાપૂરણમવે કારણ મત્યુપપાદ્ય
ધમાર્દ નાં પ્ર તબ ધકિન ત્તમાત્રે અેવ સામ યર્ મ ત
પ્રદ યર્ િનમાર્ણ ચત્તાનામ મતામાત્રાદુદ્ભવ ઇત્યુ વા તષેાં
ચ યાે ગ ચત્તમવેાિધષ્ઠાપક મ ત પ્રદ યર્ યાે ગ ચત્તસ્ય
ચત્તા તરવૈલક્ષ યમ ભધાય ત કમર્ણામલાૈિકક વં
ચાપેપાદ્ય િવપાકાનુગુણાનાં વાસનાનામ ભવ્ય ક્તસામ ય
કાયર્કારણયાેશ્ચૈક્યપ્ર તપાદનને વ્યવિહતાનામિપ
વાસનાનામાન તયર્મપુપાદ્ય તાસામાન ત્યેઽિપ હેતુફલાિદદ્વારેણ
હાનમપુદ યર્ અતીતાિદ વ વસુ ધમાર્ણાં સદ્ભાવમપુપાદ્ય
િવજ્ઞાનવાદં િનરાકૃત્ય સાકારવાદં ચ પ્ર તષ્ઠા ય પુ ષસ્ય
જ્ઞા વમુ વા ચત્તદ્વારેણ સકલવ્યવહારિન પ ત્તમપુપાદ્ય
પુ ષસ વે પ્રમાણમપુદ યર્ કૈવલ્યિનણર્યાય દશ ભઃ
સતૂ્રૈઃ ક્રમેણાપેયાે ગનાેઽથાર્ન ભધાય શાસ્ત્રા તરેઽ યેતદેવ
કૈવલ્ય મત્યુપપાદ્ય કૈવલ્ય વ પં િનણ ત મ ત વ્યાકૃતઃ કૈવલ્યપાદઃ ।
[ ઇહ શ્રીભાજેદેવસ્ય રાજમાતર્ ડ ત્તવર્ તુતઃ સમાપ્તા ।
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તથાઽિપ ક તપયાિન ષ્ઠાિન પ્રલાપપૂણાર્િન સયંાે જતા ય મન્ સ્થાને
કેન ચત્ પાષ ડનેાઽયાૈ ક્તકાિન તરસૃ્કતાિન ચ સવરિપ યાે ગ ભઃ ।
ન કેવલં સવાર્ યિપ દશર્નાિન ખ ડતાિન િક ચદ્વદેિવ દં્ધ મતમિપ
તને પ્રચાિરતમ્ । જજ્ઞાસાેઃ પાઠકસ્ય કાૈતૂહલિન ત્ત્યથર્મેતાિન
ષ્ઠા યત્ર સમાિવષ્ટાિન । ]

[ ન કેવલમ મદ્દશર્ને ક્ષતે્રજ્ઞઃ
કૈવલ્યાવસ્થાયામવેંિવધ શ્ચદૂ્રપઃ યાવદ્દશર્ના તરે વિપ
િવ યમાણ અેવં પાેઽવ તષ્ઠતે । તથાિહ— સસંારદશાયામાત્મા
ક ર્ વભાે વાનુસ ધા વમયઃ પ્રતીયતેઽ યથા
યદ્યયમેકઃ ક્ષતે્રજ્ઞ તથાિવધાે ન સ્યાત્તદા જ્ઞાનક્ષણાનામવે
પવૂાર્પરાનુસ ધા શૂ યાનામાત્મભાવે િનયતઃ કમર્ફલસ બ ધાે ન
સ્યાત્ કૃતહાનાકૃતા યાગમપ્રસઙ્ગશ્ચ ।
યિદ યનેવૈ શાસ્ત્રાપેિદષ્ટમનુ ષ્ઠતં કમર્ તસ્યવૈ ભાે વં
ભવેત્તદા િહતાિહતપ્રા પ્તપિરહારાય સવર્સ્ય પ્ર ત્તઘર્ટેત
સવર્સ્યવૈ વ્યવહારસ્ય હાનાપેાદાનલક્ષણસ્યાનુસ ધાનનેવૈ
પ્રાપ્ત વાજ્જ્ઞાનક્ષણાનાં પર પરભેદેનાનુસ ધાનશૂ ય વાત્
તદનુસ ધાનાભાવે કસ્ય ચદિપ વ્યવહારાનપુપત્તેઃ કતાર્
ભાેક્તાઽનુસ ધાતા યઃ સઆત્મે ત વ્યવસ્થા યતે ।
માેક્ષદશાયાં તુ
સકલગ્રાહ્યગ્રાહકલક્ષણવ્યવહારાભાવાચ્ચૈત યમાત્રમવે
તસ્યાવ શ યતે તચ્ચૈત યં ચ તમાત્ર વનેવૈાપેપદ્યતે
ન પનુરાત્મસવંેદનને । ય મા દ્વષયગ્રહણસમથર્નમવે
ચતે પં નાત્મગ્રાહક વમ્ । તથાિહ— અથર્ શ્ચત્યા
ગ્ હ્યમાણાેઽય મ ત ગ્ હ્યતે વ પં ગ્ હ્યમાણમહ મ ત
ન પનુયુર્ગપદ્બિહમુર્ખતાઽ તમુર્ખતાલક્ષણવ્યાપારદ્વયં
પર પરિવ દં્ધ કતુ શક્યમ્ । અત અેક મન્ સમયે વ્યાપારદ્વયસ્ય
કતુર્મશક્ય વા ચ્ચદૂ્રપતયવૈાવ શ યતે । અતાે માેક્ષાવસ્થાયાં
િન ત્તાિધકારેષુ ગુણષેુ ચન્માત્ર પ અેવાત્માઽવ તષ્ઠત્ ઇત્યેવ
યુક્તમ્ ।
સસંારદશાયાં તુ અેવ ભૂતસ્યવૈ ક ર્ વં
ભાે વમનુસ ધા વં ચ સવર્મપુપદ્યતે ।
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તથાિહ— યાેઽયં પ્રકૃત્યા સહાનાિદનસ ગકાેઽસ્ય
ભાેગ્યભાે વલક્ષણસ બ ધાેઽિવવેકખ્યા તમૂલઃ । અ મન્ સ ત
પુ ષાથર્કતર્વ્યતા પશ ક્તદ્વયસદ્ભાવે યા મહદાિદભાવને
પિરણ ત તસ્યાં સયંાેગે સ ત યદાત્મનાેઽિધષ્ઠા વં
ચચ્છાયાસમપર્ણસામ ય બુ દ્ધસ વસ્ય ચ
સકં્રા ત ચચ્છાયાગ્રહણસામ ય ચદવષ્ટ ધાયાશ્ચ બુદ્ધયેાઽયં
ક ર્ વભાે વા યવસાય તત અેવ સવર્સ્યાનુસ ધાનપૂવર્કસ્ય
વ્યવહારસ્ય િન પત્તેઃ િકમ યૈઃ ફ ગુ ભઃ ક પનાજ પૈઃ ।
યિદ પનુરેવ ભૂતમાગર્વ્ય તરેકેણ પારમા થકમાત્મનઃ
ક ર્ વાદ્યઙ્ગીિક્રયેત તદાઽસ્ય પિરણા મ વપ્રસઙ્ગઃ ।
પિરણા મ વાચ્ચાિનત્ય વે તસ્યાઽઽત્મ વમવે ન સ્યાત્ । યથા
હ્યેક મન્નવે સમયે અેકેનૈક પેણ ન પર પરિવ દ્ધાવસ્થાનુભવઃ
સ ભવ ત । તથાિહ— યસ્યામવસ્થાયામાત્મસમવેતે સખુે સમુ પન્ને
તસ્યાનુભિવ વં ન તસ્યામવેાવસ્થાયાં દુઃખાનુભિવ વમ્ ।
અતાેઽવસ્થાનાના વાત્ તદ ભન્નસ્યાવસ્થાવતાે નાના વમ્ । નાના વાચ્ચ
પિરણા મ વાન્નાત્મ વમ્ । નાિપ િનત્ય વમ્ । અત અેવ શા તબ્રહ્મવાિદ ભઃ
સાખં્યરૈાત્મનઃ સદૈવ સસંારદશાયાં માેક્ષદશાયાં ચૈકં
પમઙ્ગીિક્રયતે ।
યે તુ વેદા તવાિદન શ્ચદાન દમય વમાત્મનાે માેકં્ષ
મ ય તે તષેાં ન યુક્તઃ પક્ષઃ । તથાિહ—આન દસ્ય
સખુ વ પ વાત્ સખુસ્ય ચ સદૈવ સવંેદ્યમાનતયવૈ
પ્ર તભાસાત્ સવંેદ્યમાન વં ચ સવંેદનવ્ય તરેકેણાનપુપન્ન મ ત
સબેંદ્યસવંેદનયાેદ્વર્યાેર યપુગમાદદ્વતૈહાિનઃ । અથ
સખુાત્મક વમવે તસ્યાેચ્યેત ત દ્વ દ્ધધમાર્ યાસાદનપુપન્નમ્ । ન
િહ સવંેદનં સવંેદ્યં ચૈકં ભિવતુમહર્તી ત ।
િક ચાદ્વતૈવાિદ ભઃ કમાર્ત્મપરમાત્મભેદેનાત્મા દ્વિવધઃ
વીકૃતઃ । ઇ થં ચ તત્ર યનેવૈ પેણ સખુદુઃખભાે વં
કમાર્ત્મન તનેવૈ પેણ યિદ પરમાત્મનઃ સ્યાત્તદા કમાર્ત્મવત્
પરમાત્મનઃ પિરણા મ વમિવદ્યા વભાવ વં ચ સ્યાત્ । અથ ન તસ્ય
સાક્ષાદ્ભાે વં િક તુ તદુપઢાૈિકતમુદાસીનતયાઽિધષ્ઠા વને
વીકરાે ત તદાઽ મદ્દશર્નાનપુ્રવેશઃ । આન દ પતા ચ પવૂર્મવે
િનરાકૃતા ।
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િક ચાિવદ્યા વભાવ વે િનઃ વભાવ વાત્ કમાર્ત્મનાં કઃ શાસ્ત્રાિધકાર ।
ન તાવિન્નત્યિનમુર્ક્ત વાત્ પરમાત્મા । ના યિવદ્યા વભાવ વાત્ કમાર્ત્મા ।
તતશ્ચ સકલશાસ્ત્રવૈય યર્પ્રસઙ્ગઃ । અિવદ્યામય વે ચ
જગતાેઽઙ્ગીિક્રયમાણે કસ્યાિવદ્યે ત િવચાયર્તે । ન તાવત્ પરમાત્મનાે
િનત્યમુક્ત વા દ્વદ્યા પ વાચ્ચ । કમાર્ત્મનાેઽિપ પરમાથર્તાે
િનઃ વભાવતયા શશિવષાણપ્રખ્ય વે કથમિવદ્યાસ બ ધઃ ।
અથાેચ્યતે નમ । અેતદેવાિવદ્યાયા અિવદ્યા વં યદિવચારણીય વમ્ ।
યવૈ િહ િવચારેણ િદનકર ષ્ટનીહારવ દ્વમલમપુયા ત
સાઽિવદ્યેત્યુચ્યતે । મવૈમ્ । યદ્વ તુ િક ચત્ કાય કરાે ત
તદવ યં કુત શ્ચદ્ ભન્નમ ભન્નં વા વક્તવ્યમ્ । અિવદ્યાયાશ્ચ
સસંારલક્ષણકાયર્ક ર્ વમવ યમઙ્ગીકતર્વ્યમ્ । ત મન્
સત્યિપ યદ્યિનવાર્ચ્ય વમુચ્યતે તદા કસ્ય ચદિપ વાચ્ય વં ન સ્યાત્
બ્રહ્મણાેઽ યવાચ્ય વપ્રસ ક્તઃ । ત માદિધષ્ઠા તા પવ્ય તરેકેણ
ના યદાત્મનાે પમપુપદ્યતે । અિધષ્ઠા વં ચ ચદૂ્રપ વમવે
તદ્વ્ય તિરક્તસ્ય ધમર્સ્ય કસ્ય ચત્ પ્રમાણાનપુપત્તેઃ ।
યૈરિપ નૈયાિયકાિદ ભરાત્મા ચેતનાયાેગાચ્ચેતન ઇત્યુચ્યતે ચેતનાિપ
તસ્ય મનઃસયંાેગ । તથાિહ— ઇચ્છાજ્ઞાનપ્રયત્નાદયાે
યે ગુણા તસ્ય વ્યવહારદશાયામાત્મમનઃસયંાેગાદુ પદ્ય તે
તૈરેવ ચ ગુણૈઃ વયં જ્ઞાતા કતાર્ ભાેક્તે ત વ્યપિદ યતે ।
માેક્ષદશાયાં તુ મ યાજ્ઞાનિન ત્તાૈ તન્મૂલાનાં દાષેાણામિપ
િન ત્તઃ । તષેાં બુદ્ યાદ નાં િવશષેગુણાનામત્ય તાે ચ્છ ત્તઃ
વ પમાત્રપ્ર તષ્ઠ વમાત્મનાેઽઙ્ગીકૃતં તષેામયુક્તઃ પક્ષઃ ।
યત તસ્યાં દશાયાં િનત્ય વવ્યાપક વાદયાે ગુણા આકાશાદ નામિપ
સ ત । અત તદ્વલૈક્ષ યનેાત્મન શ્ચદૂ્રપ વમવ યમઙ્ગીકાયર્મ્ ।
આત્મ વિવલક્ષણ તયાેગ ઇ ત ચેન્ન । સવર્સ્યવૈ ત તયાેગઃ
સ ભવ ત । અતાે ત યાે વૈલક્ષ યમાત્મનાેઽવ યમઙ્ગીકતર્વ્યમ્ ।
તસ્યાિધષ્ઠા વં ચદૂ્રપતયવૈ ઘટતે ના યથા ।
યૈરિપ મીમાંસકૈઃ કમર્ક ર્ પ આત્માઽઙ્ગીિક્રયતે તષેામિપ
ન યુક્તઃ પક્ષઃ । તથાિહ— અહંપ્રત્યયગ્રાહ્યઆત્મે ત તષેાં
પ્ર તજ્ઞા । અહંપ્રત્યયે ચ ક ર્ વં કમર્ વં ચાત્મન અેવ । ન
ચૈત દ્વ દ્ધ વાદુપપદ્યતે । ક ર્ વં પ્રમા વં કમર્ વં
ચ પ્રમેય વમ્ । ન ચૈત દ્વ દ્ધધમાર્ યાસાે યુગપદેકસ્ય ઘટતે ।
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ય દ્વ દ્ધધમાર્ ય તં ન તદેકં યથા ભાવાભાવાૈ । િવ દ્ધે ચ
ક ર્ વકમર્ વે । અથાેચ્યતે— ન ક ર્ વકમર્ વયાેિવરાેધઃ
િક તુ ક ર્ વકરણ વયાેઃ । નૈતદ્યુક્તમ્ । િવ દ્ધધમાર્ યાસસ્ય
તુલ્ય વાત્ ક ર્ વકમર્ વયાેરેવ િવરાેધાે ન ક ર્ વકમર્ વયાેઃ ।
ત માદહંપ્રત્યયગ્રાહ્ય વપંિરહૃત્યાત્મનાેઽિધષ્ઠા વમવેાપેપન્નમ્ ।
તચ્ચ ચેતન વમવે ।
યૈરિપ દ્રવ્યબાેધપયાર્યભેદેનાત્મનાેઽવ્યાપકસ્ય શર રપિરમાણસ્ય
પિરણા મ વ મ યતે તષેામુ થાનપરાહત અેવ પક્ષઃ । પિરણા મ વે
ચદૂ્રપતાહાિનઃ । ચદૂ્રપતાઽભાવે િકમાત્મનઆત્મ વમ્ । ત માદાત્મન
આત્મ વ મચ્છતા ચદૂ્રપ વમવેાઙ્ગીકતર્વ્યમ્ । તચ્ચાિધષ્ઠા વમવે
।
કે ચત્ ક ર્ પમવેાત્માન મચ્છ ત । તથાિહ— િવષયસાિન્ન યે યા
જ્ઞાનલક્ષણા િક્રયા સમુ પન્ના તસ્યા િવષયસિંવ ત્તઃ ફલમ્ । તસ્યાં
ચ ફલ પાયાં સિંવત્તાૈ વ પં પ્રકાશ પતયા પ્ર તભાસતે ।
િવષયશ્ચ ગ્રાહ્યતયા । આત્મા ચ ગ્રાહકતયા । ઘટમહં
નામીત્યાકારેણ તસ્યાઃ સમુ પત્તેઃ । િક્રયાયાશ્ચ કારણં કતવ

ભવતીત્યતઃ ક ર્ વં ભાે વં ચાત્મનાે પ મ ત । તદનપુપન્નમ્ ।
ય માત્તાસાં સિંવત્તીનાં સ િક ક ર્ વં યુગપત્ પ્ર તપદ્યતે ક્રમેણ
વા । યુગપત્ ક ર્ વે ક્ષણા તરે તસ્ય ક ર્ વં ન સ્યાત્ । અથ
ક્રમેણ ક ર્ વં તદૈક પસ્ય ન ઘટતે । અેકેન પેણ ચેત્તસ્ય
ક વં તદૈકસ્ય સદૈવ સિન્નિહત વાત્ સવ ફલમેક પં
સ્યાત્ । અથ નાના પતયા તસ્ય ક ર્ વમ્ । તદા પિરણા મ વમ્ ।
પિરણા મ વાચ્ચ ન ચદૂ્રપ વમ્ । અત શ્ચદૂ્રપ વમાત્મન ઇચ્છદ્ ભનર્
સાક્ષા ક ર્ વમઙ્ગીકતર્વ્યમ્ । યાદશૃમ મા ભઃ ક ર્ વમાત્મનઃ
પ્ર તપાિદતં કૂટસ્થસ્ય િનત્યસ્ય ચદૂ્રપસ્ય તદેવાપેપન્નમ્ ।
અેતને વપ્રકાશસ્યાત્મનાે િવષયસિંવ ત્તદ્વારેણ ગ્રાહક વમ ભવ્યજ્યત
ઇ ત યે વદ ત તેઽિપ અનનેવૈ િનરાકૃતાઃ ।
કે ચ દ્વમશાર્ત્મક વનેાત્મન શ્ચન્મય વ મચ્છ ત । તઆહુઃ
— ન િવમશર્વ્ય તરેકેણ ચદૂ્રપ વમાત્મનાે િન પિયતું
શક્યમ્ । જડાદ્વલૈક્ષ યમવે ચદૂ્રપ વમુચ્યતે । તચ્ચ
િવમશર્વ્ય તરેકેણ િન યમાણં ના યથાઽવ તષ્ઠતે । —

તદનપુપન્નમ્ । ઇદ મ થમવે પ મ ત યાે િવચારઃ સઃ િવમશર્
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ઇત્યુચ્યતે । સ ચા મતાવ્ય તરેકેણ નાે થાનમવે લભતે । તથાિહ—

આત્મ યપુ યમાનાે િવમશાઽહમવે ભૂત ઇત્યનનેાઽઽકારેણ સવંેદ્યતે ।
તતશ્ચાહંશ દસ ભન્નસ્યાત્મલક્ષણસ્યાથર્સ્ય તત્ર સુ્ફરણાન્ન
તત્ર િવક પ વ પતાઽ તક્રમઃ । િવક પશ્ચા યવસાયાત્મા
બુ દ્ધધમા ન ચદ્ધમર્ઃ । કૂટસ્થિનત્ય વને ચતેઃ
સદૈક પ વાિન્નત્ય વાન્નાહઙ્કારાનપુ્રવેશઃ । તદનને
સિવમશર્ વમાત્મનઃ પ્ર તપાદયતા બુ દ્ધરેવાત્મ વને ભ્રા ત્યા
પ્ર તપાિદતા ન પ્રકાશાત્મનઃ પરસ્ય પુ ષસ્ય વ પમવગત મ ત ।
ઇ થં સવ વવે દશર્ને વિધષ્ઠા વં િવહાય ના યદાત્મનાે
પમપુપદ્યતે । અિધષ્ઠા વં ચ ચદૂ્રપ વમ્ । તચ્ચ
જડાદ્વલૈક્ષ યમવે । ચદૂ્રપતયા યદિધ તષ્ઠ ત તદેવ ભાેગ્યતાં
નય ત । યચ્ચ ચેતનાિધ ષ્ઠતં તદેવ સકલવ્યાપારયાેગ્યં ભવ ત ।
અેવં ચ સ ત િનત્ય વાત્ પ્રધાનસ્ય વ્યાપારિન ત્તાૈ યદાત્મનઃ
કૈવલ્યમ મા ભ ક્તં ત દ્વહાય દશર્ના તરાણાં ના યા ગ તઃ ।
ત માિદદમવે યુક્તમુક્તં ત્તસા યપિરહારેણ વ પે પ્ર તષ્ઠા
ચ તશક્તેઃ કૈવલ્યમ્ । ]

સવ યસ્ય વશાઃ પ્રતાપવસતેઃ પાદા તસવેાન તપ્રભ્ર યન્મુકુટેષુ
મૂધર્સુ દધત્યાજ્ઞાં ધિરત્રી તઃ ।
યદ્વક્ત્રા બુજમા ય ગવર્મસમં વાગ્દેવતા સં શ્રતા સ શ્રીભાજેપ તઃ
ફણાિધપ તકૃ સતૂ્રષેુ ત્ત વ્યધાત્॥
ઇ ત શ્રીધારેશ્વરભાજેદેવિવર ચતાયાં રાજમાતર્ ડા ભધાયાં
પાત જલ ત્તાૈ કૈવલ્યપાદશ્ચતુથર્ઃ ।
સમાપ્તશ્ચાયં ગ્ર થઃ ।
॥ ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
અથ પાત જલયાેગસતૂ્રા ણ ।
અથ સમાિધપાદઃ॥ ૧॥
અથ યાેગાનુશાસનમ્॥ સમાિધ ૧॥
યાેગ શ્ચત્ત ત્તિનરાેધઃ॥ સમાિધ ૨॥
તદા દ્રષુ્ટઃ વ પેઽવસ્થાનમ્॥ સમાિધ ૩॥
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ત્તસા ય મતરત્ર॥ સમાિધ ૪॥
ત્તયઃ પ ચત યઃ ક્લષ્ટા ક્લષ્ટાઃ॥ સમાિધ ૫॥
પ્રમાણિવપયર્યિવક પિનદ્રા તયઃ॥ સમાિધ ૬॥
પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમાઃ પ્રમાણાિન॥ સમાિધ ૭॥
િવપયર્યાે મ યાજ્ઞાનમતદૂ્રપપ્ર તષ્ઠમ્॥ સમાિધ ૮॥
શ દજ્ઞાનાનપુાતી વ તુશૂ યાે િવક પઃ॥ સમાિધ ૯॥
અભાવપ્રત્યયાલ બના ત્તિનદ્રા॥ સમાિધ ૧૦॥
અનુભૂતિવષયાસ પ્રમાષેઃ તઃ॥ સમાિધ ૧૧॥
અ યાસવૈરાગ્યા યાં તિન્નરાેધઃ॥ સમાિધ ૧૨॥
તત્ર સ્થતાૈ યત્નાેઽ યાસઃ॥ સમાિધ ૧૩॥
સ તુ દ ઘર્કાલાદરનૈર તયર્સ કારાસિેવતાે દૃઢભૂ મઃ॥ સમાિધ ૧૪॥
દષૃ્ટાનુશ્રિવકિવષયિવ ણસ્ય વશીકારસજં્ઞા વૈરાગ્યમ્॥ સમાિધ ૧૫॥
ત પરં પુ ષખ્યાતેગુર્ણવૈ યમ્॥ સમાિધ ૧૬॥
િવતકર્િવચારાન દા મતા પાનુગમા સ પ્રજ્ઞાતઃ॥ સમાિધ ૧૭॥
િવરામપ્રત્યયા યાસપવૂર્ઃ સસં્કારશષેાેઽ યઃ॥ સમાિધ ૧૮॥
ભવપ્રત્યયાે િવદેહપ્રકૃ તલયાનામ્॥ સમાિધ ૧૯॥
શ્રદ્ધાવીયર્ તસમાિધપ્રજ્ઞાપૂવર્ક ઇતરેષામ્॥ સમાિધ ૨૦॥
તીવ્રસવંેગાનામાસન્નઃ॥ સમાિધ ૨૧॥
દુમ યાિધમાત્ર વાત્તતાેઽિપ િવશષેઃ॥ સમાિધ ૨૨॥
ઈશ્વરપ્ર ણધાનાદ્વા॥ સમાિધ ૨૩॥
ક્લેશકમર્િવપાકાશયૈરપરા ષ્ટઃ પુ ષિવશષે ઈશ્વરઃ॥ સમાિધ ૨૪॥
તત્ર િનર તશયં સાવર્જ્ઞ્યબીજમ્॥ સમાિધ ૨૫॥
સ પવૂષામિપ ગુ ઃ કાલનેાનવચ્છેદાત્॥ સમાિધ ૨૬॥
તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ॥ સમાિધ ૨૭॥
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ત જપ તદથર્ભાવનમ્॥ સમાિધ ૨૮॥
તતઃ પ્રત્યક્ચેતનાઽિધગમાેઽ ય તરાયાભાવશ્ચ॥ સમાિધ ૨૯॥
વ્યાિધ ત્યાનસશંયપ્રમાદાલસ્યાિવર તભ્રા તદશર્નાલ ધભૂ મક વાનવ સ્થત વાિન
ચત્તિવક્ષપેા તેઽ તરાયાઃ॥ સમાિધ ૩૦॥
દુઃખદાૈમર્નસ્યાઙ્ગમજેય વશ્વાસપ્રશ્વાસા િવક્ષપેસહભવુઃ॥ સમાિધ ૩૧॥
ત પ્ર તષેધાથર્મેકત વા યાસઃ॥ સમાિધ ૩૨॥
મતૈ્રીક ણામુિદતાપેેક્ષાણાં સખુદુઃખપુ યાપુ યિવષયાનાં
ભાવનાત શ્ચત્તપ્રસાદનમ્
॥ સમાિધ ૩૩॥
પ્રચ્છદર્નિવધારણા યાં વા પ્રાણસ્ય॥ સમાિધ ૩૪॥
િવષયવતી વા પ્ર ત પન્ના સ્થ તિનબ ધની॥ સમાિધ ૩૫॥
િવશાેકા વા જ્યાે ત મતી॥ સમાિધ ૩૬॥
વીતરાગિવષયં વા ચત્તમ્॥ સમાિધ ૩૭॥
વ િનદ્રાજ્ઞાનાલ બનં વા॥ સમાિધ ૩૮॥
યથા ભમત યાનાદ્વા॥ સમાિધ ૩૯॥
પરમા પરમમહ વા તાેઽસ્ય વશીકારઃ॥ સમાિધ ૪૦॥
ક્ષીણ ત્તેર ભ તસ્યવે મણેગ્રર્હી ગ્રહણગ્રાહ્યષેુ
ત સ્થતદ જનતા સમાપ ત્તઃ॥ સમાિધ ૪૧॥
શ દાથર્જ્ઞાનિવક પૈઃ સઙ્ક ણાર્ સિવતકાર્ સમાપ ત્તઃ॥ સમાિધ ૪૨॥
તપિરશદુ્ધાૈ વ પશૂ યવેાઽથર્માત્રિનભાર્સા િનિવતકાર્॥ સમાિધ ૪૩॥

અેતયવૈ સિવચારા િનિવચારા ચ સૂ મિવષયા વ્યાખ્યાતા॥ સમિધ ૪૪॥
સૂ મિવષય વં ચા લઙ્ગપયર્વસાનમ્॥ સમાિધ ૪૫॥
તા અેવ સબીજઃ સમાિધઃ॥ સમાિધ ૪૬॥
િનિવચારવૈશારદ્યેઽ યાત્મપ્રસાદઃ॥ સમાિધ ૪૭॥
ઋત ભરા તત્ર પ્રજ્ઞા॥ સમિધ ૪૮॥
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શ્રુતાનુમાનપ્રજ્ઞા યામ યિવષયા િવશષેાથર્ વાત્॥ સમાિધ ૪૯॥
[ પ્રજ્ઞા યાં સામા યિવષયા ઇ ત પાઠાેઽિપ દૃ યતે । ]

ત જઃ સસં્કારાેઽ યસસં્કારપ્ર તબ ધી॥ સમાિધ ૫૦॥
તસ્યાિપ િનરાેધે સવર્િનરાેધાિન્નબ જઃ સમાિધઃ॥ સમાિધ ૫૧॥
ઇ ત સમાિધપાદઃ॥ ૧॥
અથ સાધનપાદઃ॥ ૨॥
તપઃ વા યાયેશ્વરપ્ર ણધાનાિન િક્રયાયાેગઃ॥ સાધન ૧॥
સમાિધભાવનાથર્ઃ ક્લેશતનૂકરણાથર્શ્ચ॥ સાધન ૨॥
અિવદ્યાઽ મતારાગદ્વષેા ભિનવેશાઃ ક્લેશાઃ॥ સાધન ૩॥
અિવદ્યા ક્ષતે્રમુત્તરેષાં પ્રસપુ્તતનુિવ ચ્છન્નાેદારાણામ્॥ સાધન ૪॥
અિનત્યાશુ ચદુઃખાનાત્મસુ િનત્યશુ ચસખુાત્મખ્યા તરિવદ્યા॥ સાધન ૫॥
દગૃ્દશર્નશ યાેરેકાત્મતવેા મતા॥ સાધન ૬॥
સખુાનુશયી રાગઃ॥ સાધન ૭॥
દુઃખાનુશયી દ્વષેઃ॥ સાધન ૮॥
વરસવાહી િવદુષાેઽિપ તથા ઢાેઽ ભિનવેશઃ॥ સાધન ૯॥
તે પ્ર તપ્રસવહેયાઃ સૂ માઃ॥ સાધન ૧૦॥
યાનહેયા તદ્વતૃ્તયઃ॥ સાધન ૧૧॥
ક્લેશમૂલઃ કમાર્શયાે દષૃ્ટાદષૃ્ટજન્મવેદનીયઃ॥ સાધન ૧૨॥
સ ત મૂલે ત દ્વપાકાે ત્યાયુભાગાઃ॥ સાધન ૧૩॥
તે હ્લાદપિરતાપફલાઃ પુ યાપુ યહેતુ વાત્॥ સાધન ૧૪॥
પિરણામતાપસસં્કારદુઃખૈગુર્ણ ત્તિવરાેધાચ્ચ દુઃખમવે સવ
િવવેિકનઃ॥ સાધન ૧૫॥
હેયં દુઃખમનાગતમ્॥ સાધન ૧૬॥
દ્રષૃ્ટદૃ યયાેઃ સયંાેગાે હેયહેતુઃ॥ સાધન ૧૭॥
પ્રકાશિક્રયા સ્થ તશીલં ભૂતે દ્રયાત્મકં ભાેગાપવગાર્થ દૃ યમ્॥ સાધન ૧૮॥
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િવશષેાિવશષે લઙ્ગમાત્રા લઙ્ગાિન ગુણપવાર્ ણ॥ સાધન ૧૯॥
દ્રષ્ટા દૃ શમાત્રઃ શદુ્ધાેઽિપ પ્રત્યયાનપુ યઃ॥ સાધન ૨૦॥
તદથર્ અેવ દૃ યસ્યાત્મા॥ સાધન ૨૧॥ [તદથર્ઃ અેવ ]

કૃતાથ પ્ર ત નષ્ટમ ય ષં્ટ તદ યસાધારણ વાત્॥ સાધન ૨૨॥
વ વા મશ યાેઃ વ પાપેલ ધહેતુઃ સયંાેગઃ॥ સાધન ૨૩॥
તસ્ય હેતુરિવદ્યા॥ સાધન ૨૪॥
તદભાવે સયંાેગાભાવાે હાનં તદ્દશૃઃે કૈવલ્યમ્॥ સાધન ૨૫॥
િવવેકખ્યા તરિવ લવા હાનાપેાયઃ॥ સાધન ૨૬॥
તસ્ય સપ્તધા પ્રા તભૂમાૈ પ્રજ્ઞા॥ સાધન ૨૭॥
[ તસ્ય સપ્તધા પ્રા તભૂ મઃ પ્રજ્ઞા ઇ ત વા બહુસ મતઃ સતૂ્રપાઠઃ
]

યાેગાઙ્ગાનુષ્ઠાનાદશુ દ્ધક્ષયે જ્ઞાનદ પ્તરાિવવેકખ્યાતેઃ॥ સાધન
૨૮॥
યમિનયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણા યાનસમાધયાેઽષ્ટાવઙ્ગાિન॥ સાધન ૨૯॥
અિહસાસત્યા તેયબ્રહ્મચયાર્પિરગ્રહા યમાઃ॥ સાધન ૩૦॥
તદેશકાલસમયાનવ ચ્છન્નાઃ સાવર્ભાૈમા મહાવ્રતમ્॥ સાધન ૩૧॥

શાૈચસ તાષેતપઃ વા યાયેશ્વરપ્ર ણધાનાિન િનયમાઃ॥ સાધન ૩૨॥
િવતકર્બાધને પ્ર તપક્ષભાવનમ્॥ સાધન ૩૩॥
િવતકાર્ િહસાદયઃ કૃતકાિરતાનુમાેિદતા લાેભક્રાેધમાેહપવૂર્કા
દુમ યાિધમાત્રા દુઃખાજ્ઞાનાન તફલા ઇ ત પ્ર તપક્ષભાવનમ્॥ સાધન ૩૪॥
અિહસાપ્ર તષ્ઠાયાં ત સિન્નધાૈ વૈરત્યાગઃ॥ સાધન ૩૫॥
સત્યપ્ર તષ્ઠાયાં િક્રયાફલાશ્રય વમ્॥ સાધન ૩૬॥
અ તેયપ્ર તષ્ઠાયાં સવર્રત્નાપેસ્થાનમ્॥ સાધન ૩૭॥
બ્રહ્મચયર્પ્ર તષ્ઠાયાં વીયર્લાભઃ॥ સાધન ૩૮॥
અપિરગ્રહસ્થૈય જન્મકથ તાસ બાેધઃ॥ સાધન ૩૯॥
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શાૈચા વાઙ્ગજુગુ સા પરૈરસસંગર્ઃ॥ સાધન ૪૦॥
સ વશુ દ્ધસાૈમનસ્યૈકાગ્રતે દ્રયજયાત્મદશર્નયાેગ્ય વાિન ચ॥ સાધન ૪૧॥
સ તાષેાદનુત્તમઃ સખુલાભઃ॥ સાધન ૪૨॥
કાયે દ્રય સ દ્ધરશુ દ્ધક્ષયાત્તપસઃ॥ સાધન ૪૩॥
વા યાયાિદષ્ટદેવતાસ પ્રયાેગઃ॥ સાધન ૪૪॥
સમાિધ સ દ્ધર શ્વરપ્ર ણધાનાત્॥ સાધન ૪૫॥
સ્થરસખુમાસનમ્॥ સાધન ૪૬॥
પ્રયત્નશૈ થલ્યાન ત્યસમાપ ત્ત યામ્॥ સાધન ૪૭॥
તતાે દ્વ દ્વાન ભઘાતઃ॥ સાધન ૪૮॥
ત મ સ ત શ્વાસપ્રશ્વાસયાેગર્ તિવચ્છેદઃ પ્રાણાયામઃ॥ સાધન ૪૯॥
સ તુ બાહ્યા ય તર ત ભ ત્તદશકાલસઙ્ખ્યા ભઃ પિરદષૃ્ટાે
દ ઘર્સૂ મઃ
॥ સાધન ૫૦॥
બાહ્યા ય તરિવષયાકે્ષપી ચતુથર્ઃ॥ સાધન ૫૧॥
તતઃ ક્ષીયતે પ્રકાશાવરણમ્॥ સાધન ૫૨॥
ધારણાસુ ચ યાેગ્યતા મનસઃ॥ સાધન ૫૩॥
વિવષયાસ પ્રયાેગે ચત્ત વ પાનુકાર ઇવે દ્રયાણાં પ્રત્યાહારઃ॥ સાધન ૫૪॥
તતઃ પરમા વ યતે દ્રયાણામ્॥ સાધન ૫૫॥
ઇ ત સાધનપાદઃ॥ ૨॥
અથ િવભૂ તપાદઃ॥ ૩॥
દેશબ ધ શ્ચત્તસ્ય ધારણા॥ િવભૂ ત ૧॥
તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા યાનમ્॥ િવભૂ ત ૨॥
તદેવાથર્માત્રિનભાર્સં વ પશૂ ય મવ સમાિધઃ॥ િવભૂ ત ૩॥
ત્રયમેકત્ર સયંમઃ॥ િવભૂ ત ૪॥
ત જયા પ્રજ્ઞાલાેકઃ॥ િવભૂ ત ૫॥
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તસ્ય ભૂ મષુ િવિનયાેગઃ॥ િવભૂ ત ૬॥
ત્રયમ તરઙ્ગં પવૂ યઃ॥ િવભૂ ત ૭॥
તદિપ બિહરઙ્ગં િનબ જસ્ય॥ િવભૂ ત ૮॥
વ્યુ થાનિનરાેધસસં્કારયાેર ભભવપ્રાદુભાર્વાૈ િનરાેધક્ષણ ચત્તા વયાે
િનરાેધપિરણામઃ॥ િવભૂ ત ૯॥
તસ્ય પ્રશા તવાિહતા સસં્કારાત્॥ િવભૂ ત ૧૦॥
સવાર્થર્તૈકાગ્રતયાેઃ ક્ષયાેદયાૈ ચત્તસ્ય સમાિધપિરણામઃ॥ િવભૂ ત
૧૧॥
શા તાેિદતાૈ તુલ્યપ્રત્યયાૈ ચત્તસ્યૈકાગ્રતાપિરણામઃ॥ િવભૂ ત ૧૨॥
અેતને ભૂતે દ્રયષેુ ધમર્લક્ષણાવસ્થાપિરણામા વ્યાખ્યાતાઃ॥ િવભૂ ત
૧૩॥
શા તાેિદતાવ્યપદે યધમાર્નપુાતી ધમ ॥ િવભૂ ત ૧૪॥
ક્રમા ય વં પિરણામા ય વે હેતુઃ॥ િવભૂ ત ૧૫॥
પિરણામત્રયસયંમાદતીતાનાગતજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૧૬॥
શ દાથર્પ્રત્યયાના મતરેતરા યાસા સઙ્કર ત પ્રિવભાગસયંમા સવર્ભૂત તજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૧૭॥
સસં્કારસાક્ષા કરણા પવૂર્ તજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૧૮॥
પ્રત્યયસ્ય પર ચત્તજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૧૯॥
ન ચ ત સાલ બનં તસ્યાિવષયીભૂત વાત્॥ િવભૂ ત ૨૦॥
કાય પસયંમાત્તદ્ગ્રાહ્યશ ક્ત ત ભે
ચ પ્રકાશાસયંાેગેઽ તધાર્નમ્॥ િવભૂ ત ૨૧॥
સાપેક્રમં િન પક્રમં ચ કમર્ ત સયંમાદપરા તજ્ઞાનમિરષ્ટે યાે
વા॥ િવભૂ ત ૨૨॥
મૈ યાિદષુ બલાિન॥ િવભૂ ત ૨૩॥
બલષેુ હ તબલાદ િન॥ િવભૂ ત ૨૪॥
પ્ર ત્ત્યાલાેક યાસા સૂ મવ્યવિહતિવપ્રકૃષ્ટજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૨૫॥
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ભવુનજ્ઞાનં સયૂ સયંમાત્॥ િવભૂ ત ૨૬॥
ચ દ્રે તારાવ્યૂહજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૨૭॥
ધ્રવુે તદ્ગ તજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૨૮॥
ના ભચકે્ર કાયવ્યૂહજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૨૯॥
ક ઠકૂપે પપાસાિન ત્તઃ॥ િવભૂ ત ૩૦॥
કૂમર્નાડ્યાં સ્થૈયર્મ્॥ િવભૂ ત ૩૧॥
મૂધર્જ્યાે ત ષ સદ્ધદશર્નમ્॥ િવભૂ ત ૩૨॥
પ્રા તભાદ્વા સવર્મ્॥ િવભૂ ત ૩૩॥
હૃદયે ચત્તસિંવત્॥ િવભૂ ત ૩૪॥
સ વપુ ષયાેરત્ય તાસઙ્ક ણર્યાેઃ પ્રત્યયાિવશષેાે ભાેગઃ
પરાથાર્ ય વાથર્સયંમા પુ ષજ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૩૫॥
[ પરાથર્ વાત્ વાથર્સયંમાત્ ઇત્યેવ બહુસ મતઃ સતૂ્રપાઠઃ । ]

તતઃ પ્રા તભશ્રાવણવેદનાદશાર્ વાદવાતાર્ ય તે॥ િવભૂ ત ૩૬॥
તે સમાધાવપુસગાર્ વ્યુ થાને સદ્ધયઃ॥ િવભૂ ત ૩૭॥
બ ધકારણશૈ થલ્યા પ્રચારસવંેદનાચ્ચ ચત્તસ્ય પરશર રાવેશઃ॥ િવભૂ ત ૩૮॥
ઉદાનજયા જલપઙ્કક ટકાિદ વસઙ્ગ ઉ ક્રા તશ્ચ॥ િવભૂ ત ૩૯॥
સમાનજયા પ્ર વલનમ્॥ િવભૂ ત ૪૦॥
[ વલનમ્ ઇત્યેવ્ બહુસ મતઃ સતૂ્રપાઠઃ ]
શ્રાતે્રાકાશયાેઃ સ બ ધસયંમાિદ્દવં્ય શ્રાતે્રમ્॥ િવભૂ ત ૪૧॥
કાયાકાશયાેઃ સ બ ધસયંમા લઘુતૂલસમાપત્તેશ્ચાકાશગમનમ્॥ િવભૂ ત ૪૨॥
બિહરક પતા ત્તમર્હાિવદેહા તતઃ પ્રકાશાવરણક્ષયઃ॥ િવભૂ ત
૪૩॥
સ્થૂલ વ પસૂ મા વયાથર્વ વસયંમાદ્ભૂતજયઃ॥ િવભૂ ત ૪૪॥
તતાેઽ ણમાિદપ્રાદુભાર્વઃ કાયસ પત્તદ્ધમાર્ન ભઘાતશ્ચ॥ િવભૂ ત
૪૫॥
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પલાવ યબલવજ્રસહંનન વાિન કાયસ પત્॥ િવભૂ ત ૪૬॥
ગ્રહણ વ પા મતા વયાથર્વ વસયંમાિદ દ્રયજયઃ॥ િવભૂ ત ૪૭॥
તતાે મનાજેિવ વં િવકરણભાવઃ પ્રધાનજયશ્ચ॥ િવભૂ ત ૪૮॥
સ વપુ ષા યતાખ્યા તમાત્રસ્ય સવર્ભાવાિધષ્ઠા વં
સવર્જ્ઞા વં ચ॥ િવભૂ ત ૪૯॥
તદ્વરૈાગ્યાદિપ દાષેબીજક્ષયે કૈવલ્યમ્॥ િવભૂ ત ૫૦॥
વા યપુિનમ ત્રણે સઙ્ગ મયાઽકરણં પનુરિનષ્ટપ્રસઙ્ગાત્॥ િવભૂ ત
૫૧॥
ક્ષણત ક્રમયાેઃ સયંમા દ્વવેકજં જ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૫૨॥
તલક્ષણદેશરૈ યતાનવચ્છેદાત્તુલ્યયાે તતઃ પ્ર તપ ત્તઃ॥ િવભૂ ત

૫૩॥
તારકં સવર્િવષયં સવર્થાિવષયમક્રમં ચે ત િવવેકજં જ્ઞાનમ્॥ િવભૂ ત ૫૪॥
સ વપુ ષયાેઃ શુ દ્ધસા યે કૈવલ્યમ્॥ િવભૂ ત ૫૫॥
ઇ ત િવભૂ તપાદઃ॥ ૩॥
અથ કૈવલ્યપાદઃ॥ ૪॥
જન્માષૈિધમ ત્રતપઃસમાિધ ઃ સદ્ધયઃ॥ કૈવલ્ય ૧॥
ત્ય તરપિરણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરાત્॥ કૈવલ્ય ૨॥

િન મત્તમપ્રયાજેકં પ્રકૃતીનાં વરણભેદ તુ તતઃ ક્ષેિત્રકવત્॥ કૈવલ્ય ૩॥
િનમાર્ણ ચત્તા ય મતામાત્રાત્॥ કૈવલ્ય ૪॥
પ્ર ત્તભેદે પ્રયાજેકં ચત્તમેકમનેકેષામ્॥ કૈવલ્ય ૫॥
તત્ર યાનજમનાશયમ્॥ કૈવલ્ય ૬॥
કમાર્શકુ્લાકૃ ણં યાે ગન સ્ત્રિવધ મતરેષામ્॥ કૈવલ્ય ૭॥
તત ત દ્વપાકાનુગુણાનામવેા ભવ્ય ક્તવાર્સનાનામ્॥ કૈવલ્ય ૮॥
તદેશકાલવ્યવિહતાનામ યાન તય તસસં્કારયાેરેક પ વાત્॥ કૈવલ્ય ૯॥

તાસામનાિદ વં ચાઽઽ શષાે િનત્ય વાત્॥ કૈવલ્ય ૧૦॥
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હેતુફલાશ્રયાલ બનૈઃ સગં્ હીત વાદેષામભાવે તદભાવઃ॥ કૈવલ્ય
૧૧॥
અતીતાનાગતં વ પતાેઽ ત્ય વભેદાદ્ધમાર્ણામ્॥ કૈવલ્ય ૧૨॥
તે વ્યક્તસૂ મા ગુણાત્માનઃ॥ કૈવલ્ય ૧૩॥
પિરણામૈક વાદ્વ તુત વમ્॥ કૈવલ્ય ૧૪॥
વ તુસા યે ચત્તભેદાત્તયાેિવિવક્તઃ પ થાઃ॥ કૈવલ્ય ૧૫॥
તદુપરાગાપે ક્ષ વા ચ્ચત્તસ્ય વ તુ જ્ઞાતાજ્ઞાતમ્॥ કૈવલ્ય ૧૬॥
સદા જ્ઞાતા શ્ચત્ત ત્તયઃ ત પ્રભાેઃ પુ ષસ્યાપિરણા મ વાત્॥ કૈવલ્ય ૧૭॥
ન ત વાભાસં દૃ ય વાત્॥ કૈવલ્ય ૧૮॥
અેકસમયે ચાેભયાનવધારણમ્॥ કૈવલ્ય ૧૯॥
ચત્તા તરદૃ યે બુ દ્ધબુદ્ધરે તપ્રસઙ્ગઃ તસઙ્કરશ્ચ॥ કૈવલ્ય ૨૦॥
ચત્તેરપ્ર તસઙ્ક્રમાયા તદાકારાપત્તાૈ વબુ દ્ધસવંેદનમ્॥ કૈવલ્ય
૨૧॥
દ્રષૃ્ટદૃ યાપેરકં્ત ચત્તં સવાર્થર્મ્॥ કૈવલ્ય ૨૨॥
તદસઙ્ખ્યયેવાસના ભ શ્ચત્રમિપ પરાથ સહંત્યકાિર વાત્॥ કૈવલ્ય
૨૩॥
િવશષેદ શનઆત્મભાવભાવનાિન ત્તઃ॥ કૈવલ્ય ૨૪॥
તદા િવવેકિન ં કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં ચત્તમ્॥ કૈવલ્ય ૨૫॥
ત ચ્છદ્રષેુ પ્રત્યયા તરા ણ સસં્કારે યઃ॥ કૈવલ્ય ૨૬॥
હાનમષેાં ક્લેશવદુક્તમ્॥ કૈવલ્ય ૨૭॥
પ્રસઙ્ખ્યાનેઽ યકુસીદસ્ય સવર્થા િવવેકખ્યાતેધર્મર્મેઘઃ સમાિધઃ॥ કૈવલ્ય ૨૮॥
તતઃ ક્લેશકમર્િન ત્તઃ॥ કૈવલ્ય ૨૯॥
તદા સવાર્વરણમલાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્યાન ત્યાજ્જ્ઞેયમ પમ્॥ કૈવલ્ય ૩૦॥
તતઃ કૃતાથાર્નાં પિરણામક્રમસમા પ્તગુર્ણાનામ્॥ કૈવલ્ય ૩૧॥
ક્ષણપ્ર તયાેગી પિરણામાપરા તિનગ્રાર્હ્યઃ ક્રમઃ॥ કૈવલ્ય ૩૨॥
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પુ ષાથર્શૂ યાનાં ગુણાનાં પ્ર તપ્રસવઃ કૈવલ્યં વ પપ્ર તષ્ઠા
વા ચ તશક્તેિર ત॥ કૈવલ્ય ૩૩॥
ચ તશ ક્તઃ ઇ ત બહુસ મતઃ સતૂ્રપાઠઃ ।
ઇ ત કૈવલ્ય પાદઃ॥ ૪॥
ઇ ત પાત જલયાેગસતૂ્રા ણ ।
પ્રમાદાઃ સયૂાશુ રાયાય પ્રે ષતવ્યાઃ ।
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