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અથ પ્રત્યક્ષિન પણં નામ પ્રથમં પ્રકરણમ્॥
શ્રીમદ્રમાધવાપેજં્ઞ ન વાચાયર્પર પરામ્ ।
કુવ લ મણ સદ્ધા તકાિરકાં કાિરકાવલીમ્॥ ૧.૧॥
માનમેયિવભેદેન પદાથા દ્વિવધાે મતઃ ।
માનં પ્રત્યક્ષાનુમાનશ દભેદાિ ત્રધા ભવેત્॥ ૧.૨॥
પ્રમેયં દ્વિવધં પ્રાેક્તં દ્રવ્યાદ્રવ્યિવભેદતઃ ।
જડાજડ વ ભન્નેઽત્ર દ્રવ્યે ત દ્વિવધં જડમ્॥ ૧.૩॥
પ્રકૃ ત કાલ ઇત્યાદ્યા ચતુિવશ તધા મતા ।
કાલ તપૂાિધભેદેન િત્રિવધઃ પિરક તતઃ॥ ૧.૪॥
અજડં તુ પરાક્ પ્રત્ય ગ ત ભેદા દ્વધા મતમ્ ।
પરાઙ્ િનત્યિવભૂ તશ્ચ ધમર્ભૂતમ ત તથા॥ ૧.૫॥
પ્રત્યગ્ વેશ્વર ભદાશાલી વઃ પનુ સ્ત્રધા ।
બદ્ધાે મુક્તાે િનત્ય ઇ ત બદ્ધ તુ દ્વિવધાે ભવેત્॥ ૧.૬॥
બુભુ શ્ચ મુમુ શ્ચ બુબુ શ્ચ પનુ દ્વધા ।
અથર્કામપરાે ધમર્પરશ્ચે ત િવવેચનાત્॥ ૧.૭॥
અ યદેવપરાે િવ પરાે ધમર્પરાે દ્વધા ।
મુમુ રિપ કૈવલ્યમાેક્ષયાેગા દ્વધા મતઃ॥ ૧.૮॥
ભક્તપ્રપન્નભેદેન સ તુ માેક્ષપરાે દ્વધા ।
દ્વધા પ્રપન્ન અેકા તપરમૈકા તભેદતઃ॥ ૧.૯॥
દપૃ્ત આતર્ ઇ ત દ્વધેા પરમૈકા ત્યુદાહૃતઃ ।
ઈશ્વરઃ પ ચધા ભન્નઃ પરવ્યૂહાિદભેદતઃ॥ ૧.૧૦॥
પર અેકશ્ચતુધાર્ તુ વ્યૂહઃ સ્યાદ્વાસદેુવકઃ ।
સઙ્કષર્ણશ્ચ પ્રદ્યુ ાેઽિન દ્ધ ઇ ત ભેદતઃ॥ ૧.૧૧॥
મ સ્યાદય તુ િવભવા અન તાશ્ચ પ્રક તતાઃ ।
અ તયાર્મી તુ ભગવાન્ પ્ર તદેહમવ સ્થતઃ॥ ૧.૧૨॥
અચાર્વતારઃ શ્રીરઙ્ગવેઙ્કટાદ્ર્યાિદષુ સ્થતઃ ।
કેશવાિદ તુ ત વજ્ઞવૈ્યૂર્હા તરમુદાહૃતમ્॥ ૧.૧૩॥
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॥ શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી॥

સ વં રજ તમઃ શ દ પશર્ પરસા તથા ।
ગ ધઃ સયંાેગશક્તી ચેત્યદ્રવં્ય દશધા મતમ્॥ ૧.૧૪॥
પ્રમાયાઃ કરણં તત્ર પ્રમાણં પિરક તતમ્ ।
યથાવ સ્થતવ વેકવ્યવહારાનુગા પ્રમા॥ ૧.૧૫॥
સા સશંયા યથાજ્ઞાનિવપર તિધયાે ન િહ ।
અેકધ મકનાનાથર્િવષયા ધી તુ સશંયઃ॥ ૧.૧૬॥
ધી તુ ધમર્િવપયાર્સઽે યથાજ્ઞાનમુદાહૃતમ્ ।
સવૈ ધ મિવપયાર્સે િવપર તમ તમર્તા॥ ૧.૧૭॥
સાક્ષા કારપ્રમાહેતુઃ પ્રત્યકં્ષ માનમીિરતમ્ ।
સિવક પાે િનિવક પઃ સાક્ષા કારાે દ્વધા ભવેત્॥ ૧.૧૮॥
ગ્રહઃ પ્રથમિપ ડસ્ય િનિવક પક ઉચ્યતે ।
દ્વતીયિપ ડગ્રહણં સિવક પકધીભર્વેત્॥ ૧.૧૯॥
અેતિદ દ્રયસાપેક્ષમનપેક્ષ ચ દૃ યતે ।
અનપેકં્ષ વતઃ સદં્ધ િદવ્યં ચે ત દ્વધા મતમ્॥ ૧.૨૦॥
યાેગજં તુ વતઃ સદ્ધમ ય વા મપ્રસાદજમ્ ।
અવાર્ચીન મદં સવર્મામન ત િવચક્ષણાઃ॥ ૧.૨૧॥
િનત્યમુક્તેશ્વરજ્ઞાનમનવાર્ચીનમુચ્યતે ।

ત પ્રમવૈ પ્રાચીનાનુભવા યતે િહ સા॥ ૧.૨૨॥
સદશૃાદષૃ્ટ ચ તાદ્યૈઃ સસં્કારાેદ્બાેધને સ ત ।

તવ પ્રત્ય ભજ્ઞાિપ પ્રત્યક્ષેઽ તભર્વત્યસાૈ॥ ૧.૨૩॥
પુ યપૂ ષિનષ્ઠાિપ પ્ર તભાત્રવૈ સ મતા ।
યથાથ સવર્િવજ્ઞાન મ ત યામનુભા ષતમ્॥ ૧.૨૪॥
ભૂતલે તુ ઘટાભાવાે ભૂતલાત્મવૈ નેતરઃ ।
દ્ઘટસ્ય પ્રાગભાવાે વંસ તસ્ય કપાલકમ્॥ ૧.૨૫॥
વાસાધારનધમા િહ ભેદશ દેન ક ત્યર્તે ।

શ દ વાભાવ્ય ક્વાિપ પ્ર તયાે ગ વધીઃ કૃતા॥ ૧.૨૬॥
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અ તઃકરણચૈત યં તદ્વતૃ્ત્યા િવષયેણ ચ ।
ચૈત યં સમતાપનં્ન સાક્ષા કારમ જનત્॥ ૧.૨૭॥
ઇત્યાિદવચનં સવ પરાેક્તં નાત્ર સ મતમ્ ।
સામા યં સમવાયશ્ચ િવશષેાે નાત્ર સ મતઃ॥ ૧.૨૮॥
સઙ્ખ્યાિદગુણવગર્સ્ય ગુણપાથર્ક્યક પનમ્ ।
સતૂ્રકારિવ દં્ધ યત્ત સવ પિરહાસ્યતે॥ ૧.૨૯॥
॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યાં પ્રત્યક્ષિન પણં નામ પ્રથમં પ્રકરણમ્॥

અથાનુમાનિન પણં નામ દ્વતીયં પ્રકરણમ્ ।
અનુ મત્યાત્મિવજ્ઞાનેઽનુમાનં કરણં તમ્ ।
તચ્ચ લઙ્ગપરામશર્ તદ્ધતેવુ્યાર્ પ્તધીમર્તા॥ ૨.૧॥
સા યાભાવાિધકરણા ત્ત વં વ્યા પ્ત ચ્યતે ।
વ્યા યાસ્ય પક્ષ ત્ત વધીઃ પરામશર્નામભાક્॥ ૨.૨॥
ત પક્ષે સા યમ તરનુ મત્યા ત્મકા મતા ।
ભૂિયષ્ઠસાહચયકજ્ઞાનને વ્યા પ્તધીભર્વેત॥ ૨.૩॥
ત સપકે્ષ સપક્ષ તુ પવૂ િન શ્ચતસા યકઃ ।
સ દગ્ધસા યકઃ પક્ષાે િવપક્ષ તદભાવવાન્॥ ૨.૪॥
અ વયી વ્ય તરેક ચ િક ચ હેતુ દ્વલક્ષણઃ ।
વ્ય ભચાર િવ દ્ધશ્ચા સદ્ધઃ સ પ્ર તપક્ષકઃ॥ ૨.૫॥
બાિધતશ્ચે ત પ ચૈતે હે વાભાસા ન સાધકાઃ ।
અેવં વાથાર્નુમાનસ્ય પ્રપ ચ તુ િન િપતઃ॥ ૨.૬॥
યાયજ યઃ પરામશર્ઃ પરાથાર્નુ મતેઃ કૃતે ।
યાયાેઽવયવવાક્યાિન પ્ર તજ્ઞાદ િન પ ચ ચ॥ ૨.૭॥
પ્ર તજ્ઞા સા યિનદશાે હેતુ તદ્વચનં મતમ્ ।
વ્યા યુ ક્તપવૂર્દષૃ્ટા તવાગુદાહરણં ભવેત્॥ ૨.૮॥
વ્યા યસ્ય પક્ષ ત્ત વબાેધશ્ચાપેનયાે મતઃ ।
ઉપસહંારવચનં ભવેિન્નગમનં પનુઃ॥ ૨.૯॥
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॥ શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી॥

॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યામનુમાનિન પણં નામ દ્વતીયં પ્રકરણમ્॥

અથ શ દિન પણં નામ તીયં પ્રકરણમ્ ।
અનાપ્તાનુક્તવાક્યં યત્તચ્છા દકરણં તમ્ ।
વેદસ્યાપાૈ ષેય વાત્તત્ર લક્ષણસઙ્ગ તઃ॥ ૩.૧॥
સદ્ધે વ્યુ પ ત્તસદ્ભાવાદ્વદેાે િન પન્નબાેધકઃ ।
ત કાયર્પરતાહાનેરપ્રામા યં ન શઙ્ક્યતામ્॥ ૩.૨॥
કમર્બ્રહ્મા ભધાિય વા સ ચ ભાગદ્વયાત્મકઃ ।
પવૂર્ભાગઃ કમર્પર ઉત્તરાે બ્રહ્મગાેચરઃ॥ ૩.૩॥
તદૈક્યા પૂવર્પરયાવે્યાર્ખ્યયેા હ્યેકશાસ્ત્રતા ।
અ યાયભેદવદ્ભેદે શાસૈ્ત્રક્યં ન િવ યતે॥ ૩.૪॥
િવ યથર્વાદમ ત્રાત્મા િત્રિવધઃ સ પ્રતીયતે ।
અનુષે્ઠયાથર્ગમકાે મ ત્રઃ સ્યાદથર્વાદગીઃ॥ ૩.૫॥
પ્ર ત્ત્યુત્ત ભકા યા સ્યા દ્વિધવાર્ક્યં પ્રવતર્કમ્ ।
સ િત્રધાપવૂર્િનયમપિરસઙ્ખ્યાિવભેદતઃ॥ ૩.૬॥
િનત્યા નૈ મ ત્તકાઃ કા યા ઇ ત તે બહુધા મતાઃ ।
તષેાં વ પલ મા ણ મ તવ્યાિન નયા તરે॥ ૩.૭॥
છ દઃ ક પશ્ચ શક્ષા ચ િન કં્ત જ્યાૈ તષં તથા ।
વ્યાકૃ તશ્ચે ત વેદસ્ય ષડઙ્ગાિન પ્રચક્ષતે॥ ૩.૮॥
અનુષુ્ટબાિદકં છ દઃ ક પઃ શ્રાૈતાિદબાેધકઃ ।
વણર્િનણાર્િયકા શક્ષા િન કં્ત વાથર્બાેધકમ્॥ ૩.૯॥
અનુષ્ઠાનાિદકાલસ્ય િનણર્યે જ્યાૈ તષં ભવેત્ ।
સાૈશ દ્યાય વ્યાકરણ મ ત સાઙ્ગે પ્રમાણતા॥ ૩.૧૦॥
અેતન્મૂલતયા ત્યાદ નાં પ્રામા યમીિરતમ્ ।
અેત દ્વ દં્ધ ય ક ચન્નાશ્નવુીત પ્રમાણતામ્॥ ૩.૧૧॥
આકાઙ્ક્ષાિદકમેતચ્ચ શા દબાેધૈકકારણમ્ ।
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ત દ્વચારાેઽત્ર સિઙ્ક્ષપ્તાે ગ્ર થિવ તરભી ણા॥ ૩.૧૨॥
મખુ્યાપૈચાિરક વા યાં સ શ દાે દ્વિવધાે મતઃ ।
અ ભધા મખુ્ય ત્તઃ સ્યાદ્વ ૃ ત્તર યાપૈચાિરક ॥ ૩.૧૩॥
શર રવાચકાઃ શ દાઃ શર િરકૃત ત્તયઃ ।
સવર્શ દૈકવાચ્ય વં હરેિર ત ગિદ યતે॥ ૩.૧૪॥
॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યાં શ દિન પણં નામ તીયં પ્રકરણમ્॥
(પ્રમાણિન પણં સમાપ્તમ)્

અથ પ્રકૃ તિન પણં નામ ચતુથ પ્રકરણમ્ ।
ય પ્રમાિવષયં ત સ્યા પ્રમેય મ ત ત દ્વધા ।
દ્રવ્યમદ્રવ્ય મત્યાદં્ય તદુપાદાનકારણમ્॥ ૪.૧॥
અવસ્થા તરયાે ગ વમપુાદાન વમુચ્યતે ।
ગુણાશ્રયં વા દ્રવં્ય સ્યાત્તચ્ચ દ્વધેા પ્રક તતમ્॥ ૪.૨॥
અ મશ્રસ વરાિહત્યં જડ વમનુગદ્યતે ।
જડં પ્રકૃ તકાલાૈ દ્વાૈ સા સ વાિદગુણત્રયા॥ ૪.૩॥
પ્રકૃ તઃ સા ક્ષરાિવદ્યામાયાશ દૈિનગદ્યતે ।
કાયાન્મખુ વાવસ્થા સ્યાદવ્યક્તવ્યપદેશનાત્॥ ૪.૪॥
અવ્યક્તાન્મહદુ પ ત્તઃ સા વક વાિદભેદતઃ ।
અહઙ્કાર તતસે્ત્રધા સા વક વાિદભેદભાક્॥ ૪.૫॥
વૈકાિરક તજૈસશ્ચ ભૂતાિદિર ત ભેદતઃ ।
નામા તરા ણ સ વવેમહઙ્કારાત્મના સતામ્॥ ૪.૬॥
તષેુ વૈકાિરકા સા વકાહઙ્કારાદુપસૃ્કતાત્ ।
અેકાદશે દ્રયા ણ સ્યુજ્ઞાર્નકમ દ્રયાત્મના॥ ૪.૭॥
જ્ઞાનપ્રસરણે શક્તં જ્ઞાને દ્રયમુદાહૃતમ્ ।
તન્મનઃશ્રાતે્રચ વગ્ઘ્રાણ જહ્વાત્મના મતમ્॥ ૪.૮॥
મનઃ ત્યાિદહેતુ તદ્બ ધમાેક્ષાિદકારણમ્ ।
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॥ શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી॥

શ દમાત્રગ્રહે શક્ત મ દ્રયં શ્રાતે્રમુચ્યતે॥ ૪.૯॥
પમાત્રગ્રાિહ ચ વક્ પશર્ગ્રહકારણમ્ ।

ગ ધૈકગ્રાહકં ઘ્રાણં રસનં રસભાસકમ્॥ ૪.૧૦॥
અેષાં િવષયસ બ ધઃ સયંાેગાિદઃ પ્રક તતઃ ।
ઉચ્ચારણાિદકમકશક્તં કમ દ્રયં મતમ્॥ ૪.૧૧॥
પ ચધા વાક્પા ણપાદપાયપૂસ્થપ્રભેદતઃ ।
વણાચ્ચારણહેતવુાર્ક્ પા ણઃ શ પાિદકારણમ્॥ ૪.૧૨॥
સ ચારકારણં પાદઃ પાયુમર્લિન ત્તકૃત્ ।
ઉપસ્થઃ પરમાન દહેતુઃ સ્ત્રીપુંસયાેમર્તઃ॥ ૪.૧૩॥
રાજસાહઙ્િક્રયાયુક્તતામસાહઙૃ્કતેઃ પનુઃ ।

યતે શ દતન્માત્રાિદકં ભૂતાિદકારણમ્॥ ૪.૧૪॥
ભૂતાનામવે સૂ મૈકપૂવાર્વસ્થાિવશષેવત્ ।
દ્રવં્ય તન્માત્ર મત્યાહુઃ પ ચધા ભૂતપ ચ ભઃ॥ ૪.૧૫॥
તન્માત્રપ ચકં શ દાદ્યાશ્રય વને સ મતમ્ ।
ભૂતાનાં સ્યાદુપાદાનં શ દતન્માત્રમાિદમમ્॥ ૪.૧૬॥
પશર્તન્માત્રકં પરસતન્માત્રકે અિપ ।

ગ ધતન્માત્રમેતે યઆે ખાિનલજ્યાે તર ભવુઃ॥ ૪.૧૭॥
પ ચભૂતાિન તન્માત્ર વ પં તુ િન યતે ।
તામસાહઙૃ્ક તખયાેમર્ યાવસ્થાયુગાિદમમ્॥ ૪.૧૮॥
શ દતન્માત્રમ માચ્ચ િવયદુ પદ્યતે તથા ।
ખમવે સયૂર્ પ દેન િદ ગ ત વ્યપિદ યતે॥ ૪.૧૯॥
દ્રવં્ય તદાકાશવા વાેમર્ યાવસ્થાસસુયંુતમ્ ।
પશર્તન્માત્રમ માચ્ચ વાયુ પદ્યતે ક્રમાત્॥ ૪.૨૦॥

મ યાવસ્થાયુતં વાયુતજેસાેદ્રર્વ્યમુચ્યતે ।
પતન્માત્ર મત્ય માત્તજે ઉ પદ્યતે ક્રમાત્॥ ૪.૨૧॥

મ યાવસ્થાયુતં તજેઃપયસાેદ્રર્વ્યમુચ્યતે ।
રસતન્માત્ર મત્ય મા સ લલં ખલુ યતે॥ ૪.૨૨॥
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મ યાવસ્થાયુતં વાિર થવ્યાેદ્રર્વ્યમુચ્યતે ।
ગ ધતન્માત્ર મત્ય મા થવી સમુદેત્યસાૈ॥ ૪.૨૩॥
આદં્ય શ દવદ યચ્ચ શ દ પશર્વદુચ્યતે ।
પશ દ પશર્વ સ્યા તીય ચ તુર યકમ્॥ ૪.૨૪॥
પશ દ પશર્રસયુકં્ત ગ ધાિધકં પરમ્ ।

તન્માત્રપ ચકં ભૂતપ ચક ચવૈમીિરતમ્॥ ૪.૨૫॥
અેવં પ્રકૃ તરવ્યક્તમહદાિદક્રમાદ્ ભદામ્ ।
ચતુિવશાસઙ્ખ્યાનાં પ્રાિપતા સિુન િપતા॥ ૪.૨૬॥
ભૂતાિન ભગવાન્ ટ્વા દ્વધેૈકૈકં િવભક્તવાન્ ।
અેકમેકં િવધાયાંશ ચતુધાર્ યં િવભક્તવાન્॥ ૪.૨૭॥
ચતુધાર્ ર ચતાનંશાં તત્તદંશે યનુ ક્ત સઃ ।
ચતુથાશયુત વાંશઃૈ પ ચભૂતા ય જનત્॥ ૪.૨૮॥
અ યભૂતાંશસ વેઽિપ વાંશભૂય વતઃ કૃતઃ ।

વ્યપ્તે ેઽિનલવ્યાેમવ્યપદેશાે જગત્યભૂત્॥ ૪.૨૯॥
પ ચીકરણમેતાદગૃપુલક્ષય ત શ્રુ તઃ ।
ભૂતૈમર્હદહઙૃ્કત્યાેઃ સપ્તીકૃ ત પસૃ્કતા॥ ૪.૩૦॥
ભૂતપ ચકમવ્યક્તમેતે મહદહઙૃ્કતી ।
ઉપાદાનાિન દેહસ્યે દ્રયા ણ પ્ર તપૂ ષમ્॥ ૪.૩૧॥
ભન્ના યાક પક પાિન શર રં ભષૂય ત િહ ।
ચેતનૈકિનયા યં યચ્છર રં તિન્નગદ્યતે॥ ૪.૩૨॥
શર રં દ્વિવધં િનત્યમિનત્ય મ ત ભેદતઃ ।
ભગવિન્નત્યસરૂ ણાં િનતં્ય નૈસ ગકં તુ તત્॥ ૪.૩૩॥
અિનત્યમિપ તદ્વધેા કમાર્કમર્કૃત વતઃ ।
અકમર્કૃતમીશાદેિરચ્છયા પિરક પતમ્॥ ૪.૩૪॥
તચ્ચ કમર્કૃતં દ્વધેા વેચ્છાસહકૃતં તથા ।
કમર્માત્રકૃત ચે ત સાૈભયાર્દેયર્થાિદમમ્॥ ૪.૩૫॥
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॥ શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી॥

દ્વતીયમ મદાદ નાં સામા યને પનુ દ્વધા ।
સ્થાવરં જઙ્ગમ ચે ત શલાિદ સ્થાવરં મતમ્॥ ૪.૩૬॥
જઙ્ગમ ચ દ્વધા પ્રાેક્તં સ્યાદ્યાેિનજમયાેિનજમ્ ।
યાેિનજં દેવમાનુ ય તયર્ગાિદિવભાગવત્॥ ૪.૩૭॥
ઉદ્ ભ જ વેદ ડાે થનારક્યાખ્યમયાેિનજમ્ ।
અેવં પ ચીકૃતાનાં સ્યાદ ડાે પાદકતા તા॥ ૪.૩૮॥
અ ડાે પત્તેઃ પવૂર્ ષ્ટઃ સમ ષ્ટરત ઉત્તરા ।
વ્ય ષ્ટ ષ્ટિર ત દ્વધેા ષ્ટવદા તસ મતા॥ ૪.૩૯॥
અવ્યક્તાદેમર્હ વાિદરવસ્થા તર મ યતે ।
િવ તીયા તરાવસ્થા ચેત્ત વા તરમીયર્તે॥ ૪.૪૦॥
ઇ થમવ્યક્તમહદહઙ્કારે દ્રયનામકૈઃ ।
તન્માત્રાણી ત ત વાિન ચતુિવશ તધાભવન્॥ ૪.૪૧॥
ભાેગ્યભાેગાપેકરણભાેગસ્થાનાિન ચે શતુઃ ।
વસ્ય ચ પ્રકૃત્યાદ યુદ્ભવ ત યથાયથમ્॥ ૪.૪૨॥

િવષયાે ભાેગ્યમક્ષ્યાિદ ભાેગાપેકરણં મતમ્ ।
ભાેગસ્થાનં તુ ભવુનં તદ્વત ય ડ િન િહ॥ ૪.૪૩॥
અેવં પ ચીકૃતૈભૂર્તૈરાર ધં પ્રાકૃતં ભવેત્ ।
કિપ થફલકાકારમ ડં નામ િનગદ્યતે॥ ૪.૪૪॥
જ બૂદ્વ પ મદં સવ લવણાેદિધના તમ્ ।
લક્ષદ્વ પં તતાેઽપી સમુદ્રણે પ્રવે ષ્ટતમ્॥ ૪.૪૫॥
તત તુ શા મ લદ્વ પં સરુાસાગરવે ષ્ટતમ્ ।
કુશદ્વ પં તતઃ સિપઃ સમુદ્રણે પ્રવે ષ્ટતમ્॥ ૪.૪૬॥
ક્રાૈ ચદ્વ પં તતઃ પશ્ચાદ્દ યણર્વસમા તમ્ ।
શાકદ્વ પં તતઃ ક્ષીરસમુદ્રણે પ્રવે ષ્ટતમ્॥ ૪.૪૭॥
પુ કરદ્વ પમ ભતઃ શદુ્ધા બુિધસમા તમ્ ।
સવર્મેતદ્ધમૈભૂ યા તતાે વલયપવર્તઃ॥ ૪.૪૮॥
અ ધકારા તઃ સાેઽિપ સાેઽિપ ગભાદકેન ચ ।
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તતાેઽ ડમેકમવંે સ્યાદ્ભૂમે વર્મધાેઽિપ ચ॥ ૪.૪૯॥
અ ડા યેતાદશૃાિન સ્યુરન તાિન મહાહરેઃ ।
જલબુદુ્બદક પાિન પુરાણાેક્તા યનુક્રમાત્॥ ૪.૫૦॥
॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યાં પ્રકૃ તિન પણં નામ ચતુથ પ્રકરણમ્॥

અથ કાલિન પણં નામ પ ચમં પ્રકરણમ્ ।
ગુણત્રયિવહીનાે યઃ સ જડઃ કાલ ઉચ્યતે ।
અખ ડખ ડભેદેન સ કાલાે દ્વિવધાે મતઃ॥ ૫.૧॥
આદ્યાે િવભુભૂર્તભાિવવતર્માન વધીકરઃ ।
િનમષેાિદપ્રભેદેન બહુભેદ વસાૈ મતઃ॥ ૫.૨॥
અખ ડકાલ અેવાયં િનત્ય ઇત્યવગ યતે ।
કાલઃ વકાય પ્ર ત તુ સ્યાદુપાદાનકારણમ્॥ ૫.૩॥
કાયર્ પ તતાે નવૈ િનત્ય ઇત્યવધાયર્તામ્ ।
લીલાિવભૂતાવીશાનઃ કાલમાલ બ્ય કાયર્કૃત્॥ ૫.૪॥
અેષ િનત્યિવભૂતાૈ તુ ન કાલમવલ બતે ।
ક્ર ડાપિરકરઃ સાેઽયં કાલ તુ પરમાત્મનઃ॥ ૫.૫॥
િનત્યનૈ મ ત્તકપ્રાકૃતલયાઃ કાલહેતુકાઃ ।
અેવં પ્રકા શતં કાલ વ પસ્ય િન પણમ્॥ ૫.૬॥
॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યાં કાલિન પણં નામ પ ચમં પ્રકરણમ્॥

અથ િનત્યિવભૂ તિન પણં નામ ષષં્ઠ પ્રકરણમ્ ।
શદુ્ધસ વે ધમર્ભૂતજ્ઞાન વેશ્વરેષુ ચ ।
અજડ વં ભવે લ મ ત પુનઃ વપ્રકશતા॥ ૬.૧॥
પરા વે સત્યજડતા લ મ પ્રથમયાેમર્તમ્ ।
પર મૈ ભાસમાન વં પરા વમનુગદ્યતે॥ ૬.૨॥
સ વૈકમૂ તકાે દેશઃ શદુ્ધસ વમચેતનમ્
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॥ શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી॥

પિર ચ્છન્નમઘાે દેશઽેન તમૂ વર્પ્રદેશતઃ॥ ૬.૩॥
વય પ્રકાશ પેયં પ ચાપેિનષદા ત્મકા ।

િવ ણાેિનત્યિવભૂ તઃ સ્યાિન્નત્યમાન દ િપણી॥ ૬.૪॥
સયંે િવભૂ તર શસ્ય િનત્યમુક્તાત્મનામિપ ।
ભાેગ્યભાેગાપેકરણભાેગસ્થાનમયી મતા॥ ૬.૫॥
ભાેગ્યમીશ્વરદેહાિદ દ્વતીયં ચ દનાિદકમ્ ।
ભાેગસ્થાનં તુ મા ણક્યગાપેુરાિદકમુચ્યતે॥ ૬.૬॥
દેહા ઈશ્વરિનત્યાનાં િનત્યેચ્છાક પતા હરેઃ ।
મુક્તાનાં તુ શર રાિદ ત સઙ્ક પકૃતાે મતઃ॥ ૬.૭॥
શ્રીપતવે્યૂર્હિવભવાચાર્વતારતયા સતઃ ।
અપ્રાકૃતશર રા ણ પ્ર તષ્ઠાન તરં હરેઃ॥ ૬.૮॥
પ્રસાદાને્મખુતાપત્તાૈ પ્રકટાિન ભવ ત િહ ।
તચ્ચ પ્રકટનં તસ્ય સઙ્ક પાધીનમીયર્તે॥ ૬.૯॥
પ્રાકૃતાપ્રાકૃતતનુસસંગર્ઃ કથ મત્યલમ્ ।
રામકૃ ણાવતારાદાૈ દષૃ્ટ વાત્તસ્ય ભૂયસા॥ ૬.૧૦॥
આૈ વલ્યાિદગુણે યે તુ િદવ્યમઙ્ગલિવગ્રહે ।
હરે તાં તુ િવ નીિહ ગદ્યત્રયિવચારતઃ॥ ૬.૧૧॥
મુક્તાનામશર ર વવચનં યત્તુ દૃ યતે ।
ત કમર્કૃતશાર રસ બ ધાભાવગાેચરમ્॥ ૬.૧૨॥
િન પય ત શ્રીનાથિદવ્યમઙ્ગલિવગ્રહમ્ ।
પુરાણાેક્તક્રમાદ માદાદ્યવેદા તદે શકાઃ॥ ૬.૧૩॥
િત્રપા દ્વભૂ તવૈકુ ઠપરવ્યાેમાિદશ દતા ।
િવભૂ તિરયમીશસ્ય મહતી સમુહીયતે॥ ૬.૧૪॥
દ્વાદશાવરણાપેેતમનેકશતગાપેુરમ્ ।
વૈકુ ઠં નામ નગરમેતસ્યાં પ્રિવજૃ ભતે॥ ૬.૧૫॥
આન દનામક તત્ર સિુદવ્યિનલયઃ સુ્ફટઃ ।
તત્ર રત્નમય ત ભસહસ્રા ભાસતે સભા॥ ૬.૧૬॥
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અન ત તત્ર ચ ફણામ ણતે ેિવરા જતઃ ।
ત મન્ ધમાર્િદસિહત સહાસનમપુ સ્થતમ્॥ ૬.૧૭॥
તત્ર ચામરવદ્ધ તૈિવમલાિદ ભર ચતમ્ ।
પદ્મમષ્ટદલં ભા ત તત્ર શષેાેઽ ત ધીમયઃ॥ ૬.૧૮॥
તત્રાન દમયઃ સાક્ષા સવર્વાચામગાેચરઃ ।
અદ્ભુતજ્યાે તરાકારાે ભા ત નારાયણાત્મના॥ ૬.૧૯॥
॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યાં િનત્યિવભૂ તિન પણં નામ ષષં્ઠ પ્રકરણમ્॥

અથ ધમર્ભૂતજ્ઞાનિન પણં નામ સપ્તમં પ્રકરણમ્ ।
ધમા ભવ ત યજ્જ્ઞાનં પ્રભા દ પે યથાત્મનાેઃ ।
તદ્ધમર્ભૂતિવજ્ઞાનં િનતં્ય િનત્યેશ્વરેષુ તત્॥ ૭.૧॥
બદ્ધષેુ ત ત્તરાેભૂતં મુક્તષેુ પ્રા ક્તરાેિહતમ્ ।
સઙ્કાેચનિવકાસા યાં નાશાે પ ત્તિવપાકભાક્॥ ૭.૨॥
સઙ્કાેચ ઇ દ્રયદ્વારા જ્ઞાનં સઙ્કાેચ્યતે યિદ ।
િવકાસ ઇ દ્રયદ્વારા જ્ઞાનપ્રસરણાદ્ભવેત્॥ ૭.૩॥
વપ્રકાશં વતાે માનમેતિદત્યત્ર સ મતમ્ ।
વા યિનવાર્હક વને દ પવ વપ્રકાશતા॥ ૭.૪॥

તમાેિવશષેસાિન્ન યાજ્જ્ઞાનં વાપે તરાેિહતમ્ ।
દ્રવ્ય વમસ્ય જ્ઞાનસ્ય પ્રભાવદુ્ગણતાિપ ચ॥ ૭.૫॥
ધીભેદાઃ સખુદુઃખેચ્છાદ્વષેયત્ના ન તે થક્ ।
દ્વે મીચ્છામી ત વાદ તુ મરામીત્યાિદવન્મતઃ॥ ૭.૬॥

ત્યાદયાે જ્ઞાનભેદા અન તા વ ત્તયઃ ।
જ્ઞાનશ યાેિવતતયાેઽન તાશ્ચ ભગવદુ્ગણાઃ॥ ૭.૭॥
ગદ્યત્રયે મહાચાયરયમથર્ ઉદ િરતઃ ।
તત્ત વ પિવજ્ઞાનં તદ્ભા યેણાવગ યતે॥ ૭.૮॥
ભ ક્તપ્રપ ત્તસપુ્રીત ઈશ્વરાે મુ ક્તદાયકઃ ।
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॥ શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી॥

અતાે ભ ક્તપ્રપત્તી િહ મુક્તાૈ પરમકારણમ્॥ ૭.૯॥
કમર્યાેગજ્ઞાનયાેગાૈ ભ ક્તસાધનમૂ ચરે ।
ફલા ભસ ધરિહતં કમાર્રાધનમી શતુઃ॥ ૭.૧૦॥
િવિનમર્લા તઃકરણે ચ તનં જ્ઞાનયાેગકઃ ।
સાક્ષાિદતરથા વાિપ ભક્તાૈ કારણતાનયાેઃ॥ ૭.૧૧॥
ભ ક્તયાેગાેઽમષ્ટાઙ્ગાેઽિવ ચ્છન્ના તસ ત તઃ ।
િવવેકાિદ ભ પાદ્યા દશર્નાકારતાં ગતા॥ ૭.૧૨॥
તત્તચ્છર રાવસાનસમયે પિરણા મની ।
સયંે સાધનભ ક્તઃ સ્યા પ્રપત્ત્યઙ્ગવતી મતા॥ ૭.૧૩॥
ફલભ ક્ત તુ ભગવદનુગ્રહકૃતા ભવેત્ ।
અત અેવ હિરઃ સાક્ષા સદ્ધાપેાય વમશ્નુતે॥ ૭.૧૪॥
અ તરાિદત્યિવદ્યાિદભેદા સા બહુધા મતા ।
સવાર્િપ બ્રહ્મિવદ્યેયં બ્રહ્મપ્રા યપુયાે ગની॥ ૭.૧૫॥
યાસિવદ્યા પ્રપ ત્તઃ સ્યાદઙ્ગપ ચયાે ગની ।
આનુકૂલ્યસ્ય સઙ્ક પઃ પ્રા તકૂલ્યસ્ય વજર્નમ્॥ ૭.૧૬॥
ર ક્ષ યતી ત િવશ્વાસાે ગાે વવરણં તથા ।
આત્મિનકે્ષપકાપર્ યે અઙ્ગપ ચકમીિરતમ્॥ ૭.૧૭॥
ગુ પસદનાદેષા િવજ્ઞાતવ્યા મની ષ ભઃ ।
ઇયમુત્તરપવૂાર્ઘાશ્લષેનાશકૃદુચ્યતે॥ ૭.૧૮॥
અપચારા વના બ્રહ્મિવદાં નાસ્યા િવરાેધકૃત્ ।
અ યાેઽ તી ત મહાચાયર્શાસનં વ્યવસીયતે॥ ૭.૧૯॥
॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યાં ધમર્ભૂતજ્ઞાનિન પણં નામ સપ્તમં પ્રકરણમ્॥

અથ વિન પણં નામાષ્ટમં પ્રકરણમ્ ।
અ વે સ ત ચૈત યં વલક્ષણમુચ્યતે ।
સ ચ દેહે દ્રયાિદ યાે િવલક્ષણતયા મતઃ॥ ૮.૧॥
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વસ્યાનેકિવષયાનુભવાેઽણાેરિપ સુ્ફટઃ ।
યદ્ધમર્ભૂતિવજ્ઞાનવ્યા પ્ત તત્રાપેયાે ગની॥ ૮.૨॥
પવૂાર્નુભૂતિવષયપ્ર તસ ધાનયાેગતઃ ।
િનત્યઃ પ્ર તશર રં સ ભન્નાે ભાેક્ત્રાિદશ દતઃ॥ ૮.૩॥
પ્રકૃત્યપેક્ષયા દેહી દેહઃ શ્રીમદપેક્ષયા ।
તસ્ય વયપ્રકાશ વં પ્રત્યક્ષશ્રુ તબાેિધતમ્॥ ૮.૪॥
દેશા તરફલાદ નામપુલ ધરણાેરિપ ।
કમર્જ યાદદષૃ્ટાખ્યિવજ્ઞાનાિદ ત સ જગુઃ॥ ૮.૫॥
બદ્ધાે મુક્તાે િનત્ય ઇ ત વઃ સ િત્રિવધાે મતઃ ।
બ્રહ્માિદક ટપયર્ તા બદ્ધાઃ સસંારયાે ગનઃ॥ ૮.૬॥
ત્રવૈ ગકાથર્િન ણાતા બુભુક્ષવ ઉદાહૃતાઃ ।
અથર્કામપરા તત્ર વદેહાત્મા ભમાિનનઃ॥ ૮.૭॥
તે તુ ધમર્પરા તત્ર યાગાદ્યથાર્નષુઙ્ ગણઃ ।
ધમર્ વલાૈિકકશ્રેયઃસાધનં ચાેદનાેિદતમ્॥ ૮.૮॥
દ્રાદ્યારાધનપરા અ યદેવપરા મતાઃ ।

આતા જજ્ઞાસરુથાર્થ ત્યેવં ભાગવતાઃ તાઃ॥ ૮.૯॥
મુમુક્ષણૂાં ચ કૈવલ્યપરાણાં લ મ ક યતે ।
પ્રકૃતે તુ િવયુક્તસ્ય વાત્મનાેઽનુભવઃ પરમ્॥ ૮.૧૦॥
કૈવલ્યમ ચમાર્ગણ ગ વાિપ પરમં પદમ્ ।
રમણત્યક્તપત્નીવત્ ક્વ ચ કાેણેઽવ તષ્ઠતે॥ ૮.૧૧॥
કૈવલ્યમેત કેષા ચદાયાર્ણામવે સ મતમ્ ।
અ મદાયાર્ તુ કૈવલ્યં ન મ ય ત ઇ ત સ્થતમ્॥ ૮.૧૨॥
ભક્તાઃ પવૂાક્તભ યવૈ મુ ક્તસ પ્રા યપે ક્ષણઃ ।
અપશદૂ્રનયે ભક્તાૈ શદૂ્રાનિધકૃ તઃ સુ્ફટા॥ ૮.૧૩॥
સા યસાધનભ ક્ત યાં ભક્તાઃ સ્યુ દ્વિવધા મતાઃ ।
પરાઙુ્કશાિદકાનાદ્યાન્ વ્યાસાદ નપરાન્ િવદુઃ॥ ૮.૧૪॥
મુમુક્ષવઃ પ્રપન્નાશ્ચાિક ચ યાિદકયાે ગનઃ ।
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॥ શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી॥

ત્રવૈ ગકપરા માેક્ષપરાશ્ચે ત ચ તે દ્વધા॥ ૮.૧૫॥
ધમાર્થર્કામાન્ વા યથ યેઽ વ તષં્ઠ ત આિદમાઃ ।
સ સઙ્ગાદથર્વૈરાગ્યે મુમુક્ષાયાં કૃતાદરાઃ॥ ૮.૧૬॥
ભગવદ્ભાેગસ પ્રા સ્યૈ મહાચાય સમા શ્રતાઃ ।
અસામ યન ભ યાદાૈ પ્રપત્ત્યેકાશ્રયાઃ પરે॥ ૮.૧૭॥
સવાર્િધકાિરતાં ધીરાઃ પ્રપત્તેરાચચ ક્ષરે ।
અેકા તનઃ ફલં મુ યા સહા યદ્ય ઉશ ત તે॥ ૮.૧૮॥
પરમૈકા તન વૈચ્છન્ ભગવ પ્રી તમવે યે ।
પ્રાર ધં કમર્ ભુ વવૈ યાે માેક્ષમ ભકાઙ્ક્ષ ત॥ ૮.૧૯॥
દપૃ્ત આતર્ ત્ય સસંારે વહ્નાિવવ સમુત્તપન્ ।
પ્રપત્ત્યન તરે કાલે યાે માેક્ષમ ભકાઙ્ક્ષ ત॥ ૮.૨૦॥
સ સઙ્ગાિદ ત સશુ્લાેકદ્વયાેક્તગ તમાન્નરઃ ।
આિવભૂર્ત વ વ પાે મુક્તાે બ્રહ્માનુભૂ તભાક્॥ ૮.૨૧॥
મુક્તસ્ય ભાેગમાત્રે તુ સા યં શ્રુ તષુ ચાેિદતમ્ ।
વેચ્છયા સવર્લાેકેષુ સ ચારાેઽસ્ય ન યતે॥ ૮.૨૨॥
વેચ્છા ચ હિરસઙ્ક પાયત્તા મુક્તસ્ય લ યતે ।

અનાવતર્નશાસં્ત્ર તુ કમાર્વતર્િનષેધકૃત્॥ ૮.૨૩॥
િનત્યાસઙુ્ક ચતજ્ઞાના િનતં્ય ભગવદાજ્ઞયા ।
ત કૈઙ્કયર્રતા િનત્યા અન તગ ડાદયઃ॥ ૮.૨૪॥
અેતષેામવતારાિદિરચ્છયવૈ હરેિરવ ।
આિધકાિરકતામીષામીશ્વરેણ િન િપતા॥ ૮.૨૫॥
॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યાં વિન પણં નામાષ્ટમં પ્રકરણમ્॥

અથેશ્વરિન પણં નામ નવમં પ્રકરણમ્ ।
વેતરા ખલશે ષ વમીશ્વરસ્ય તુ લક્ષણમ્ ।

સ સૂ મ ચદ ચ ન્મશ્રાે િવશ્વાપેાદાનકારણમ્॥ ૯.૧॥
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સઙ્ક પયુક્ત અેવષૈ િન મતં્ત કારણં મતમ્ ।
કાલાદ્ય તયાર્ મતયા સહકાિર ચ કારણમ્॥ ૯.૨॥
કાયર્ પેણ વૈિવ યયાેગ્યપુાદાનમુચ્યતે ।
પિરણામિય વને િન મત્તમિપ તન્મતમ્॥ ૯.૩॥
કાયા પત્ત્યુપકારેણ સહકાિર ચ તદ્ભવેત્ ।
અેકિવજ્ઞાનસિહતસવર્િવજ્ઞાનવાદતઃ॥ ૯.૪॥
ઉપાદાન વમવેાેક્તં દાદાિવવ ચેશ્વરે ।
તદૈક્ષતે ત સઙ્ક પાિન્ન મત્ત વં કુલાલવત્॥ ૯.૫॥
સહકાિર વમ યસ્યા તયાર્ મબ્રાહ્મણાેિદતમ્ ।
સદ્બ્રહ્માત્માદયઃ શ દાઃ કારણ વાવબાેિધનઃ॥ ૯.૬॥
તત્ર ચ્છાગપશુ યાયાન્નારાયણપરા મતાઃ ।
નામ પિવભાગાનહર્ વાવસ્થાસમ વતમ્॥ ૯.૭॥
સસુૂ મ ચદ ચદ્યુક્તમેકં બ્રહ્માત્મકં મતમ્ ।
નામ પિવભાગા પ્રાઙ્ ન િહ ભેદાેઽવસીયતે॥ ૯.૮॥
દ્ઘટાદાવિપ તત તદેક મ ત ગીયતે ।

નામ પાદ્યભાવને સચ્છ દેનાિપ ગીયતે॥ ૯.૯॥
તદેવા તઃપ્રવેશને નામ પિવભાગકૃત્ ।
યથા વાેઽ તરાિવષ્ટાે નામ પિવભાગભાક્॥ ૯.૧૦॥
દેવાેઽહ મ ત શ દૈશ્ચ મખુ્ય ત્ત્યા ભધીયતે ।
યથા નીલાદયઃ શ દા નીલાદ્યવ્ય ભચાિરણમ્॥ ૯.૧૧॥
િવ શષ્ટમવે મખુ્યાથ વદ ત િન પાિધકમ્ ।
તથવૈ ભગવાન તયાર્મી સન્નામ પયાેઃ॥ ૯.૧૨॥
િવભાગકૃ સ તૈઃ શ દૈમુર્ખ્ય ત્ત્યા ભધીયતે ।
અમખુ્યાથર્ વમેતષેાં પરૈ કં્ત ન યુ ક્તમત્॥ ૯.૧૩॥
શર રાદ્ય થગ્ભાવાચ્છ દા િન કષર્કેતરે ।
િવ શષ્ટમવે શ્રીમ તમ ભધાસ્ય ત ત વતઃ॥ ૯.૧૪॥
સવ બ્રહ્મતે્યૈતદા ય મત્યાિદવ્યપિદષ્ટયઃ ।
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॥ શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી॥

સામાનાિધકર યને સયંજુ્ય તેઽત અેવ િહ॥ ૯.૧૫॥
વ પ ભદયા ભેદશ્રુતયાેઽ મન્મતે સ્થતાઃ ।

િવ શષ્ટાભેદતાેઽભેદશ્રુતયાેઽિપ સિુનવર્હાઃ॥ ૯.૧૬॥
કારણા સૂ મ ચદ ચદ્યુક્તા સૂ્થલૈતદાિહતમ્ ।
કાય ના યિદ ત વ્યક્તમાર ભણનયાિદષુ॥ ૯.૧૭॥
િનગુર્ણ વપરાઃ કા શ્ચચ્છતયઃ સ ત તા ઇમાઃ ।
તદ્ધયેગુણરાિહત્યં બાેધય ત તતાે ધ્રવુમ્॥ ૯.૧૮॥
॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યામીશ્વરિન પણં નામ નવમં પ્રકરણમ્॥

અથાદ્રવ્યિન પણં નામ દશમં પ્રકરણમ્ ।
દ્રવ્યમવંે િન યાથ તદદ્રવં્ય િન યતે ।
શદુ્ધસ વં મશ્રસ વ મ ત સ વં દ્વધા મતમ્॥ ૧૦.૧॥
રજ તમાે યામ ષ્ટમદ્રવ્યં પવૂર્મુચ્યતે ।
રજ તમાેિવ મશ્રં તુ મશ્રસ વં પ્રક તતમ્॥ ૧૦.૨॥
અતી દ્રયં પ્રકાશાિદિનદાનં સ વશ દતમ્ ।
ર ે લાેભપ્ર ત્ત્યાિદિનદાનં ક ત્યર્તે તમઃ॥ ૧૦.૩॥
પ્રમાદમાેહાિદહેતુસૈ્ત્રગુ યસ્ય િન પણમ્ ।
લયે સમાિન ચૈતાિન િવષમા યુદયાિદષુ॥ ૧૦.૪॥
શ્રાતે્રગ્રાહ્યાે ગુણઃ શ દાે વણાર્વણાર્ત્મના દ્વધા ।
તાલુભેયાર્િદજ વને ભૂતપ ચકવત્યર્સાૈ॥ ૧૦.૫॥
પશર્ વ ગ દ્રયગ્રાહ્યઃ થવ્યાિદચતુષ્ટયે ।

શીતાે ણાિદપ્રભેદ તુ શાસ્ત્રા તરિન િપતઃ॥ ૧૦.૬॥
ચ િર દ્રયિનગ્રાર્હ્યં પમેતચ્ચતુિવધમ્ ।
શ્વેતરક્તે પીતકૃ ણે ઇ ત ભેદા દ્વધાિદમમ્॥ ૧૦.૭॥
ભા વરાભા વર વા યાં ભા વરં તજે સ સ્થતમ્ ।
થવીજલયાેશ્ચૈતદભા વરમુદાહૃતમ્॥ ૧૦.૮॥
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રસને દ્રયિનગ્રાર્હ્યાે રસઃ ષાેઢા સ ક તતઃ ।
ઘ્રાણગ્રાહ્યાે ગુણાે ગ ધાે દ્વધા શાસ્ત્રા તરે વવ॥ ૧૦.૯॥
થવ્યામવે ગ ધઃ સ્યા થવીજલયાે રસઃ ।
થવીજલતજેઃસુ પં પશર્ઃ સવાયષુુ॥ ૧૦.૧૦॥

શ દઃ પ ચસુ ભૂતષેુ પ્રાધા યનેવૈમુચ્યતે ।
પ ચીકરણર ત્યા તુ સવ સવર્ત્ર સઙ્ગતાઃ॥ ૧૦.૧૧॥
સયંુક્તપ્રત્યયે હેતુઃ સયંાેગ ઇ ત ક યતે ।
કાયાર્કાયર્પ્રભેદેન સ સયંાેગાે દ્વધા મતઃ॥ ૧૦.૧૨॥
મષેહ તાિદસયંાેગઃ કાયાઽકાયા િવભાેિવભાેઃ ।
િવભુદ્વયસ્ય સયંાેગઃ શ્રુત્યા યુ યા ચ મ યતે॥ ૧૦.૧૩॥
ત મા કાલસ્યેશ્વરેણ સયંાેગાેઽિપ સસુ મતઃ ।
સયંાેગાભાવ પાે િહ િવભાગાે ન ગુણા તરમ્॥ ૧૦.૧૪॥
સવર્હેતષુુ હેતુ વિનવાઢ્ર શ ક્તિર યતે ।
મ ણમ ત્રાિદકે વષેા પ્ર સદ્ધા સા વતી દ્રયા॥ ૧૦.૧૫॥
બુદ્ યાદયાેઽષ્ટાૈ િવજ્ઞાને ભાવના ચા તરાિવશન્ ।
દ્રવ વ નેહસઙ્ખ્યાનપિરમાણાિન વેગકઃ॥ ૧૦.૧૬॥
દ્રવ્ય વ પ પ વાન્નાિધક્યં યા ત કેવલમ્ ।
સ્થતસ્થાપકમેત મન્ સયંાેગેઽ તભર્વત્યતઃ॥ ૧૦.૧૭॥
સયંાેગાભાવ પ વા થ વસ્ય િવભાગવત્ ।
ગુ વસ્યાિપ શ ક્ત વાન્નાિધક્યં ક્વાિપ િવદ્યતે॥ ૧૦.૧૮॥
કમર્ણામિપ શ ક્ત વં કે ચદાહુમર્ની ષણઃ ।
પદાથાર્ તરતામ યે પ્રાહુવદા તવેિદનઃ॥ ૧૦.૧૯॥
પ્રાચીનગ્ર થપદવીમનુ ત્ય યથામ ત ।
િવ શષ્ટાદ્વતૈ સદ્ધા તફ ક્કકે થં િનદ શતા॥ ૧૦.૨૦॥
અ ણયાયાર્ વર દ્રસ્ય તાત યીકતનૂભવુા ।
શ્રીમદ્વઙે્કટદાસને િન મતા કાિરકાવલી॥ ૧૦.૨૧॥
િનરમાિય રમાયત્તપરમાદ્ભુતતજેસઃ ।
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॥ શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી॥

મુદમાધાતુકામને મયેયં કાિરકાવલી॥ ૧૦.૨૨॥
ભ ક્તપ્રપત્ત્યાેરિધદેવતા યા-
મવા જનાભસ્ય પદા બુ યામ્ ।
સમપર્યેઽ મન્મતકાિરકાવલી ં
તદઙ્ગુલીસઙ્ખ્યિન પણાઢ ામ્॥ ૧૦.૨૩॥
યઃ શ્રીમચ્છઠમષર્ણા વયપયઃ સ ધાેઃ સધુાંશમુર્હા-
ન ણાયર્ઃ સમભૂ દ્વભૂ ષતચતુ ત ત્રાે વચઃકા ત ભઃ ।
તસ્યાસાૈ તનયઃ સમા જતનયઃ શ્રીવેઙ્કટાયર્ઃ સધુીઃ
શ્રુત્ય તા વયકાિરકા લમકરાે પ્રીત્યૈ મહત્યૈ સતામ્॥ ૧૦.૨૪॥
॥ ઇ ત વેદા તકાિરકાવલ્યામદ્રવ્યિન પણં નામ દશમં પ્રકરણમ્॥
(પ્રમેયિન પણં સમાપ્તમ)્
॥ ઇ ત શ્રીબુ ચ્ચવેઙ્કટાચાયર્કૃતા વેદા તકાિરકાવલી સમાપ્તા॥
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