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SvatmasakShatkara

વાત્મસાક્ષા કારઃ

॥ વાત્મસાક્ષા કારાપેદેશપ્રકરણમ્ ॥
(સવર્જ્ઞાનાેત્તર ત્તાૈ)

અથા યં સ પ્રવક્ષ્યા મ ઉપાયં ત વતાે ગુહ ।
અગ્રાહ્યસ્યાિપ સૂ મસ્ય સવર્ગસ્ય તુ િન કલમ્॥ ૧॥
યને િવજ્ઞાયતે સ યક્ યં જ્ઞા વા તુ શવાે ભવેત્ ।
ન કસ્ય ચન્મયાખ્યાતં ત દ્વજ્ઞાનં શ્રુ વ મે॥ ૨॥
ગુ પાર પરાયાતમદષંૃ્ટ સવાર્િદ ભઃ ।
ભવબ ધિવમાેક્ષાથ પરમં સવર્તાેમખુમ્॥ ૩॥
યાેઽસાૈ સવર્ગતાે દેવઃ સવાર્ત્મા સવર્તાેમખુઃ ।
સવર્ત વમયાેઽ ચ ત્યઃ સવર્સ્યાપેિર સં સ્થતઃ॥ ૪॥
સવર્ત વવ્યતીતશ્ચ વાઙ્મનાનેામવ જતઃ ।
સાેઽહમવેમપુાસીત િનિવક પને ચેતસા॥ ૫॥
યદેવ િન કલં જ્ઞાનં શાશ્વતં ધ્રવુમવ્યયમ્ ।
િનિવક પમિનદ યં હેતુદષૃ્ટા તવ જતમ્॥ ૬॥
અ લઙ્ગમક્ષરં શા તં િવષયાતીતગાેચરમ્ ।
અિવભાર્વ્યમસ દેહં તદહં નાત્ર સશંયઃ॥ ૭॥
અહમવે પરાે દેવઃ સવર્મ ત્રમયઃ શવઃ ।
સવર્મ ત્રવ્યતીતશ્ચ ષ્ટસહંારવ જતઃ॥ ૮॥
મયા વ્યાપ્ત મદં સવ દૃ યાદૃ યં ચરાચરમ્ ।
અહમવે જગન્નાથાે મત્તઃ સવ પ્રકાશતે॥ ૯॥
અનેકાકારસં ભન્નં િવશ્વં ભવુનસ ચયમ્ ।
શવાદ્યવિનપયર્ તં ત સવ મિય સં સ્થતમ્॥ ૧૦॥
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યચ્ચિક ચ જગત્ય મન્ દૃ યતે શ્રૂયતેઽિપ વા ।
બિહર તિવભાગને ત સવ વ્યાિપતં મયા॥ ૧૧॥
અહમાત્મા શવાેહ્ય યઃ પરમાત્મે ત યઃ તઃ ।
અેવમપુાસયને્માેહાન્ન શવ વમા ુયાત્॥ ૧૨॥
શવાેઽ ય વહમવેા યઃ થગ્ભાવં િવવજર્યેત્ ।
ય શવઃ સાેઽહમવેે ત અદ્વતૈં ભાવયે સદા॥ ૧૩॥
અદ્વતૈભાવનાયુક્તઃ સવર્ત્રાત્મિન સં સ્થતઃ ।
સવર્ગં સવર્દેહસ્થં પ યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૪॥
અેવમેકાત્મભાવને સં સ્થતસ્ય તુ યાે ગનઃ ।
સવર્જ્ઞ વં પ્રવતત િવક પરિહતસ્ય ચ॥ ૧૫॥
યાેઽસાૈ સવષુ શાસે્ત્રષુ પઠ્યતે હ્યજ ઈશ્વરઃ ।
અકાયાે િનગુર્ણાે હ્યાત્મા સાેઽહમ મ ન સશંયઃ॥ ૧૬॥
અિવજ્ઞાતઃ પશઃુ સાે િહ ષ્ટધમર્સમા શ્રતઃ ।
િવજ્ઞાતઃ શાશ્વતઃ શદુ્ધઃ સ શવાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭॥
ત માદાત્મા સદા વેદ્યઃ સિુવચાયર્ઃ િવચક્ષણૈઃ ।
પરાપરિવભાગને સ્થૂલસૂ મિવભાગશઃ॥ ૧૮॥
પરઃ પરમિનવાર્ણ અપરઃ ષ્ટભેદતઃ ।
સ્થૂલાે મ ત્રમયઃ પ્રાેક્તઃ સૂ માે યાનૈકસં સ્થતઃ॥ ૧૯॥
અથવા બહુશાેઽનને િકમુક્તને ષડાનન ।
વા ગ્વક પિવશષેેણ મનઃ સમંાેહકાિરણા॥ ૨૦॥
સવ ધમાર્ત્મનઃ સ ત યદે્યવં પિરક પયેત્ ।
તત્તદ્ભવત્યસ દેહાત્ સદા તદ્ભાવભાવતઃ॥ ૨૧॥
ઇત્યેવમાત્મિવજ્ઞાનં ક થતં તુ સમાસતઃ ।
જ્ઞા વવૈાત્મમયં સવર્માત્માનં પયુર્પાસયેત્॥ ૨૨॥
ન તત્ર દેવા વેદા વા યજ્ઞા વા બહુદ ક્ષણાઃ ।
આત્મિવજ્ઞાનમા શ્રત્ય િવમલં સવર્તાેમખુમ્॥ ૨૩॥
સસંારાણર્વમગ્ ાનાં ભૂતાનાં શરણા થનામ્ ।
ના યઃ શરણદઃ ક શ્ચદાત્મજ્ઞાનાદતૃેઃ ક્વ ચત્॥ ૨૪॥
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આત્માનં પરમાે ભૂ વા યાે િવ ના ત ત વતઃ ।
સ મુચ્યતે વયત્નને સવાર્વસ્થાં ગતાેઽિપ સન્॥ ૨૫॥
આત્મલાભા પરાેલાભઃ ક્વ ચદ યાે ન િવદ્યતે ।
તદાત્માનમપુાસીત યાેઽયમાત્મા પર તુ સઃ॥ ૨૬॥
ન પ્રાણાે નવૈ ચાપાનાે િવ શષ્ટકરણ તથા ।
સવર્જ્ઞં તુ તમાત્માનં પિરપૂણ સદા મરેત્॥ ૨૭॥
ન ચવૈા ય તરે બાહ્યે ના તદૂરે સમીપતઃ ।
સ િન કલે પરે સ્થાને તત્ર ચત્તં િનવેશયેત્॥ ૨૮॥
તયર્ગૂ વર્મધશ્ચવૈ બિહર તશ્ચ િનત્યશઃ ।
સવર્શૂ યં તમાભાસમાત્માનં ભાવયે સદા॥ ૨૯॥
નવૈ શૂ યં ન ચાશૂ યમશૂ યં શૂ યમવે ચ ।
પક્ષપાતિવિનમુર્ક્તમાત્માનં પયુર્પાસયેત્॥ ૩૦॥
િનરામયં િનરાધારં વણર્ પિવવ જતમ્ ।
િનર જનં ગુણાતીતમાત્માનં પયુર્પાસયેત્॥ ૩૧॥
િનરાશ્રયં િનરાલ બમપ્રમેયમનપૂમમ્ ।
વભાવિવમલં િનત્યમાત્માનં પયુર્પાસયેત્॥ ૩૨॥
સં યસ્ય સવર્કમાર્ ણ િનઃ હઃ સઙ્ગવ જતઃ ।
ભાવયેદાત્મનાત્માનમાત્મ યવેાત્મિન સ્થતમ્॥ ૩૩॥
સ દેશ તસ બ ધા વણાર્શ્રમસમ વતાન્ ।
ભાવાનેતાન્ પિરત્યજ્ય વ પં ભાવયેદુ્બધઃ ॥ ૩૪॥
મ ત્રાેઽયં દેવતા હ્યષેા ઇદં યાન મદં તપઃ ।
સવર્ભાવાન્ પિરત્યજ્યહ્યાત્મભાવં તુ ભાવયેત્॥ ૩૫॥
અભાવે ભાવમા શ્રત્ય ભાવં કુયાર્િન્નરાશ્રયમ્ ।
આત્મસસંં્થ મનઃ કૃ વા ન િક ચદિપ ચ તયેત્॥ ૩૬॥
નવૈ ચ ત્યં ન ચા ચ ત્યં ન ચ ત્યં ચ ત્યમવે ચ ।
પક્ષપાતિવિનમુર્ક્તમાત્માનં પયુર્પાસયેત્॥ ૩૭॥
અ ચ ત્યં ચ તયેિન્નત્યં કૃ વા ચત્તં િનરાશ્રયમ્ ।
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િન ત વે િન કલી ભૂતે િવ દત્યાત્મિન ય સખુમ્॥ ૩૮॥
િનિવક પમ ચ ત્યં ચ હેતુદષૃ્ટા તવ જતમ્ ।
ત સખંુ પરમં પ્રાેક્તમાત્ય તકમનાપૈમમ્॥ ૩૯॥
િનરસ્યિવષયાસઙ્ગં મનાે ત્ત િવવજર્યેત્ ।
યદા યાત્યુન્મની ભાવં તદા ત પરમં સખુમ્॥ ૪૦॥
સવર્િદગ્દેશકાલષેુ યાેગા યાસાે િવધીયતે ।
સવર્વણાર્શ્રમાણાં ચ જ્ઞાનભેદાે ન િવદ્યતે॥ ૪૧॥
ગવામનેકવણાર્નાં ક્ષીરસ્યા યેકવણર્તા ।
ક્ષીરવ પ યતે જ્ઞાનમ લઙ્ગવ તુ ગવાં સમાઃ॥ ૪૨॥
ય મા સવર્ગતં બ્રહ્મવ્યાપકં સવર્તાેમખુમ।્
ત માદ્બ્રહ્મ ણ સસં્થાને િદગ્દેશાન્ન િવચારયેત્॥ ૪૩॥
નવૈ તસ્ય કૃતનેાથા ન કાયા ન િવિધઃ તઃ ।
ન લઙ્ગં નાશ્રમાચારઃ પરમાત્મિન સં સ્થતઃ॥ ૪૪॥
ગચ્છન્ તષ્ઠન્ વપન્ ગ્રન્ ભુ નાેઽિપ િપબન્નિપ ।
સવર્દા સવર્કાલષેુ વાતશીતાતપષેુ ચ॥ ૪૫॥
ભયદાિરદ્ર્યરાેગષેુ મ દ્યિવ વરકાિદષુ ।
આત્મ યવ સ્થતઃ શા ત આત્મ પ્ત તુ િન કલઃ॥ ૪૬॥
નાગતાેઽહં ગતાે વાિપ નાગ મ યને ગચ્છતા ।
ન ભૂતાે ન ભિવ યા મ પ્રકૃત્ય સ્થરધમર્ણી॥ ૪૭॥
પ્રાકૃતાિન તુ કમાર્ ણ પ્રકૃ તઃ કમર્સ ભવા ।
નાહં િક ચ કરાેમી ત યુક્તં મ યેત ત વિવત્॥ ૪૮॥
નવૈ પ્રકૃ તબ ધાેઽ ત મુક્ત ઇત્ય ભધીયતે ।
ન ચવૈ પ્રાકૃતૈદાષૈ લ યતે તુ કદાચન॥ ૪૯॥
િનનાર્ ય તમસાે પં દ પાે યદ્વત્ પ્રકાશતે ।
આભાત્યેવં પરાે હ્યાત્મા ત્ય વા અજ્ઞાનજં તમઃ॥ ૫૦॥
નેહક્ષયાદ્યથા દ પાે બલાિન્નવાર્ણ મચ્છ ત ।
તથાત્મભાવનાયુક્તઃ વાત્મ યવેાવ તષ્ઠતે॥ ૫૧॥
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ઘટસં તમાકાશં નીયમાને યથા ઘટે ।
ઘટાે નય ત નાકાશં તદ્વ વાે નભાપેમઃ॥ ૫૨॥
ભન્ને કુ ભે યથાકાશમાકાશ વં પ્ર તપદ્યતે ।
િવ ભન્ને પ્રાકૃતે દેહે તથાત્મા પરમાત્મિન॥ ૫૩॥
ઇત્યેવમિધકારેણ સવર્જ્ઞનેાિધકાિરણા ।
સવર્બ ધા દ્વિનમુર્ક્તઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્ગાે ભવેત્॥ ૫૪॥
તદાગમાન્ પિરહૃત્ય સવાર્ન્

શદંુ્ધ ગ્ હી વાત્મસમાિધયાેગમ્ ।
અ મા પરં ના યિદહા ત િક ચત્

જ્ઞા વવૈ સ ત્યજ્ય મનાેિવક પમ્॥ ૫૫॥
િવજ્ઞાનમવેં સમપુાસ્ય િવદ્વાન્

િવશત્યકામં સતતં િનયુક્તઃ ।
સવર્ત્રગામી ભવતીહ મુક્તઃ

તદ્ધમર્ધમ બિહર તઃસસં્થઃ॥ ૫૬॥
સવર્જ્ઞતા પ્તરનાિદબાેધઃ

વત ત્રતા િનત્યમલુપ્તશ ક્તઃ ।
અન તશ ક્તશ્ચ િનરામયાત્મા

િવશદુ્ધદેહઃ સ શવ વમે ત॥ ૫૭॥
ન દ ક્ષા ન તુ સસં્કારાે ન મુદ્રા ન ચ મ ડલમ્ ।
ન જપાે નાચર્નં નાનં ન હાેમાે નવૈસાધનમ્॥ ૫૮॥
ધમાર્ધમર્ફલાૈ ન તઃ નવૈ િપ ડાેદકિક્રયા ।
િનયમાિદ ન તસ્યા ત નાપેવાસાે િવધીયતે॥ ૫૯॥
પ્ર ત્તશ્ચ િન ત્તશ્ચ બ્રહ્મચયર્વ્રતાિન ચ ।
અ ગ્ પ્રવેશનં ના ત પતનં ગનુાેદકે॥ ૬૦॥
શવજ્ઞાના તં પી વા િવચર વ યથા સખુમ્ ।
શવવચ્છાશ્વતઃ શદુ્ધઃ ષ્ટધમર્િવવ જતઃ॥ ૬૧॥
સતં્ય સતં્ય પનુઃ સતં્ય િત્રસતં્ય સમયઃ કૃતઃ ।
અતઃ પરતરં ના ત િવજ્ઞેયં કુત્ર ચત્ ગુહ॥ ૬૨॥
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ઇ ત શ્રીમ સવર્જ્ઞાનાેત્તરે વાત્મસાક્ષા કારાપેદેશપ્રકરણમ્॥
પાઠભેદ: પાઠભેદાઃ -
ન જપાે નાચર્નં નાનં ન હાેમાે નવૈ સાધનમ્ ।
ધમાર્ધમર્ફલં ના ત ન િપ ડાેદકિક્રયા॥ ૫૮॥
િનયમાિન ન તસ્યા ત નાપેવાસાે િવધીયતે ।
પ્ર ત્ત ન િન ત્તશ્ચ બ્રહ્મચયર્વ્રતાિન ચ॥ ૫૯॥
અ ગ્ ઃ પ્રવેશનં ના ત પતનં ગનુાેદકે ।
શવજ્ઞાના તં પી વા િવચર વ યથાસખુમ્॥ ૬૦॥
શવવચ્છાશ્વતઃ શદુ્ધઃ ષ્ટધમર્િવવ જતઃ ।
સતં્ય સતં્ય પનુઃ સતં્ય િત્રસતં્ય મયઃ કૃતઃ॥ ૬૧॥
અતઃ પરતરં ના ત િવજ્ઞેયં કુત્ર ચદુ્ગહ ।
િવમલય ત સવર્ભાવાન્ િવમલાત્મા િવમલબુ દ્ધ દૃઢધીઃ॥ ૬૨॥
સવ િવમલં પ ય ત િવમલાે િવમલને ભાવને ।
ગ્ર ગ્ર ગ્ર વ ં તથા ગ્રસષુુ પ્તકમ્॥ ૬૩॥
ગ્ર તુય કાલપરમતીતં પરદશર્નમ્ ।

િવશ્વાગ્રસ્યે પ્રશા તશ્ચ શવદશર્નમવે ચ॥ ૬૪॥
સાયજુ્ય મ તભેદેન ચાે વર્મેકાદશ તઃ॥ ૬૫॥
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