
sarvavedAntasiddhAntasArasangrahaH

સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

Document Information

Text title : sarvavedAntasiddhAntasArasa.ngrahaH

File name : ved.itx

Category : shankarAchArya

Location : doc_z_misc_shankara

Author : Shankaracharya

Transliterated by : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com

Proofread by : Sunder Hattangadi, Kalyana Krrit kalyanakrrit at gmail.com

Latest update : October 12, 1998, February 13, 2019

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research.

The file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website

or individuals or for commercial purpose. Please note that proofreading is done using

Devanagari version and other language/scripts are generated using sanscript.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

September 1, 2019

sanskritdocuments.org



sarvavedAntasiddhAntasArasangrahaH

સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

1



sarvavedAntasiddhAntasArasangrahaH

સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

અનુક્રમ ણકા Verses and Topics

૧ વ દનમ્ verses 1-3 Salutations to Brahman

૨ સાધન-ચતુષ્ટય verses 4-15 The four indispensable qualifications

૩ વ તુ-િવવેકઃ verses 16-21 Discrimination

૪ નૈ હ્યમ્ verses 22-47 Desirelessness

૫ અસક્તબુ દ્ધઃ verses 48-69 Dispassionateness

૬ િનલાભ વમ્ verses 70-94 Non-covetousness

૭ શમઃ verses 95-103 Tranquillity

૮ મનઃપ્રસાદઃ verses 104-150 Serenity

૯ સં યાસઃ verses 151-209 sannyAsaH

૧૦ શ્રદ્ધા verses 210-217 shraddhA

૧૧ સ યગાધાનમ્ verses 218-225 Concentration

૧૨ મુમુ વમ્ verses 226-296 mumukShutvam

૧૩ અ યારાપેઃ verses 297-309 Superimposition

૧૪ ઈશ્વરઃ verses 310-317 Ishvara

૧૫ પ્રત્યગાત્મન્ verses 318-329 Pratyagatman

૧૬ ઈશ્વરઃ verses 330-333 Ishvara,the cause of the universe

૧૭ પ ચભૂત ષ્ટઃ verses 334-337 Creation of the Five Elements

૧૮ સૂ મદેહઃ verses 338-341 The Subtle Body

૧૯ અ તઃકરણમ્ verses 342-349 The Internal Organ

૨૦ િવજ્ઞાનમયકાેશઃ verses 350-354 VijnAnamayakosha

૨૧ મનાેમયકાેશઃ verses 355-374 Manomayakosha

૨૨ પ્રાણમયકાેશઃ verses 375-408 Pranamayakosha

૨૩ પ ચીકરણમ્ verses 409-416 The quintuplication of the Elements

૨૪ ઇ દ્રયદેવતાઃ verses 417-429 The deities presiding over the senses
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૨૫ જગદુ પ ત્તઃ verses 430-433 The Creation of the gross Universe

૨૬ ચતુિવધં ભૂત તમ્ verses 434-456 The four different kinds of beings

૨૭ આત્મન્ verses 457-509 The nature of the Atman described

૨૮ અજ્ઞાનિન ત્તઃ verses 510-519 Knowledge destroys Ignorance, not Action

૨૯ કુમત ખ ડનમ્ ૫૨૦-૬૧૧ verses 520-611 Refutation of the false doctrines

૩૦ શાશ્વતલક્ષણમ્ verses 612-617 The eternal nature of the Atman

૩૧ ચ વ પમ્ verses 618-622 The intelligent nature of the Atman

૩૨ આન દ વ પમ્ verses 623-634 The blissful nature of the Atman

૩૩ દુઃખપ્રદં વ તુ સખંુ દાતું ન સમહર્ ત ૬૩૫-૬૭૨ verses 635-672 Atman the only way to happiness

૩૪ અ દ્વતીય વમ્ verses 673-702 The non-dual nature of the Atman

૩૫ ત વ પદયાેરથર્ઃ verses 703-708 The meaning of the words ’That’ and ’Thou’

૩૬ ત પદસ્ય સ યગથર્ઃ verses 709-732 The direct meaning of the word ’That’

૩૭ વાચ્યાથાર્નપુપ ત્તઃ verses 733-759 The indirect meaning ascertained

૩૮ અથર્સમ વયઃ verses 760-794 The unified meaning

૩૯ અિધકારઃ verses 795-818 The fitness of the aspirant

૪૦ સિવક પઃ-િનિવક પઃ સમાિધઃ verses 819-826 Samadhi, absolute and relative

૪૧ સમાિધલક્ષણમ્ verses 827-865 The internal nature of samadhi

૪૨ શ્રુત્યવગ યં ત યમ્ verses 866-898 Deep concentration blended with the sruti

૪૩ સમાિધરક પકઃ verses 899-908 Nirvikalpa samadhi, absolute concentration

૪૪ યાેગઃ verses 909-921 Yoga, or union with Brahman

૪૫ યાેગિવઘ્નાઃ verses 922-923 The obstacles to yoga

૪૬ વાનુભૂ તઃ verses 924-937 Direct experience gained by right knowledge

૪૭ સપ્તભૂ મકાઃ verses 938-948 The seven states of the mind

૪૮ જ્ઞાનલક્ષણમ્ verses 949-978 The nature of knowledge

૪૯ િવદેહમુ ક્તઃ verses 978-1006 Videhamukti, incorporeal liberation
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સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ ગ્ર થઃ

verses 1-3 Salutation to Brahman

॥ ૧॥ વ દનમ્॥
અખ ડાન દસ બાેધાે વ દનાદ્યસ્ય યતે ।
ગાેિવ દં તમહં વ દે ચદાન દતનું ગુ મ્॥ ૧॥
અખ ડં સ ચ્ચદાન દમવાઙ્મનસગાેચરમ્ ।
આત્માનમ ખલાધારમાશ્રયેઽભીષ્ટ સદ્ધયે॥ ૨॥
યદાલ બાે દરં હ ત સતાં પ્રત્યૂહસ ભવમ્ ।
તદાલ બે દયાલ બં લ બાેદરપદા બુજમ્॥ ૩॥
(અથર્તાે। યદ્વયાન દમતીતદ્વતૈલક્ષણમ્ ।
આત્મારામહં વ દે શ્રીગુ ં શવિવગ્રહમ્॥)

verses 4-15 The four indispensable qualifications

॥ ૨॥ સાધન-ચતુષ્ટય॥
વેદા તશાસ્ત્ર સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહ ઉચ્યતે ।
પ્રેક્ષાવતાં મુમુક્ષણૂાં સખુબાેધાપેપત્તયે॥ ૪॥
અસ્ય શાસ્ત્રાનુસાિર વાદનુબ ધચતુષ્ટયમ્ ।
યદેવ મૂલં શાસ્ત્રસ્ય િનિદષં્ટ તિદહાેચ્યતે॥ ૫॥
અિધકાર ચ િવષયઃ સ બ ધશ્ચ પ્રયાજેનમ્ ।
શાસ્ત્રાર ભફલં પ્રાહુરનુબ ધચતુષ્ટયમ્॥ ૬॥
ચતુ ભઃ સાધનૈઃ સ યક્સ પન્નાે યુ ક્તદ ક્ષણઃ ।
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મેધાવી પુ ષાે િવદ્વાનિધકાયર્ત્ર સ મતઃ॥ ૭॥
િવષયઃ શદુ્ધચૈત યં વબ્રહ્મકૈ્યલક્ષણમ્ ।
યત્રવૈ દૃ યતે સવર્વેદા તાનાં સમ વયઃ॥ ૮॥
અેતદૈક્યપ્રમેયસ્ય પ્રમાણસ્યાિપ ચ શ્રુતેઃ ।
સ બ ધઃ ક યતે સદ્ ભબા યબાેધકલક્ષણઃ॥ ૯॥
બ્રહ્માત્મૈક વિવજ્ઞાનં સ તઃ પ્રાહુઃ પ્રયાજેનમ્ ।
યને િનઃશષેસસંારબ ધા સદ્યઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૦॥
પ્રયાજેનં સ પ્ર ત્તેઃ કારણં ફલલક્ષણમ્ ।
પ્રયાજેનમનુિદ્દ ય ન મ દાેઽિપ પ્રવતર્તે॥ ૧૧॥
સાધનચતુષ્ટયસ પ ત્તયર્સ્યા ત ધીમતઃ પુંસઃ ।
તસ્યવૈૈત ફલસં સ દ્ધનાર્ યસ્ય િક ચદૂનસ્ય॥ ૧૨॥
ચ વાિર સાધના યત્ર વદ ત પરમષર્યઃ ।
મુ ક્તયષાં તુ સદ્ભાવે નાભાવે સ ય ત ધ્રવુમ્॥ ૧૩॥
આદં્ય િનત્યાિનત્યવ તુિવવેકઃ સાધનં મતમ્ ।
ઇહામતુ્રાથર્ફલભાેગિવરાગાે દ્વતીયકમ્॥ ૧૪॥
શમાિદષટ્કસ પ ત્ત તીયં સાધનં મતમ્ ।
તુર યં તુ મુમુ વં સાધનં શાસ્ત્રસ મતમ્॥ ૧૫॥

verses 16-21 Discrimination

॥ ૩॥ વ તુ-િવવેકઃ॥
બ્રહ્મવૈ િનત્યમ યત્તુ હ્યિનત્ય મ ત વેદનમ્ ।
સાેઽયં િનત્યાિનત્યવ તુિવવેક ઇ ત ક યતે॥ ૧૬॥
દાિદકારણં િનતં્ય િત્રષુ કાલષેુ દશર્નાત્ ।

ઘટાદ્યિનતં્ય ત કાય યત તન્નાશ ઈક્ષ્યતે॥ ૧૭॥
તથવૈૈત જગ સવર્મિનત્યં બ્રહ્મકાયર્તઃ ।
ત કારણં પરં બ્રહ્મ ભવેિન્નત્યં દાિદવત્॥ ૧૮॥
સગ વ યસ્ય ત માદ્વા અેત માિદત્યિપ શ્રુ તઃ ।
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સકાશાદ્બ્રહ્મણ ત માદિનત્ય વે ન સશંયઃ॥ ૧૯॥
સવર્સ્યાિનત્ય વે સાવયવ વને સવર્તઃ સદ્ધે ।
વૈકુ ઠાિદષુ િનત્ય વમ તભ્રર્મ અેવ મૂઢબુદ્ધ નામ્॥ ૨૦॥
અિનત્ય વં ચ િનત્ય વમવેં યચ્છ તયુ ક્ત ભઃ ।
િવવેચનં િનત્યાિનત્યિવવેક ઇ ત ક યતે॥ ૨૧॥

verses 22-47 Desirelessness

॥ ૪॥ નૈ હ્યમ્॥
અૈિહકામુ મકાથષુ હ્યિનત્ય વને િનશ્ચયાત્ ।
નૈઃ હ્યં તુચ્છબુદ્ યા યત્તદ્વરૈાગ્ય મતીયર્તે॥ ૨૨॥
િનત્યાિનત્યપદાથર્િવવેકા પુ ષસ્ય યતે સદ્યઃ ।
સ્રક્ચ દનવિનતાદાૈ સવર્ત્રાિનત્યવ તુિન િવર ક્તઃ॥ ૨૩॥
કાકસ્યિવષ્ઠાવદસહ્યબુ દ્ધભાગ્યષેુ સા તીવ્રિવર ક્તિર યતે ।
િવર ક્તતીવ્ર વિનદાનમાહુભાગ્યષેુ દાષેેક્ષણમવે સ તઃ॥ ૨૪॥
પ્રદૃ યતે વ તુિન યત્ર દાષેાે ન તત્ર પુંસાેઽ ત પનુઃ પ્ર ત્તઃ ।
અ તમર્હારાેગવતી ં િવ ન કાે નામ વે યામિપ િપણીં વ્રજેત્॥ ૨૫॥
અત્રાિપ ચા યત્ર ચ િવદ્યમાનપદાથર્સ મશર્નમવે કાયર્મ્ ।
યથાપ્રકારાથર્ગુણા ભમશર્નં સ દશર્યત્યેવ તદ યદાષેમ્॥ ૨૬॥
કુક્ષાૈ વમાતુમર્લમતૂ્રમ યે સ્થ ત તદા િવટ્કૃ મદંશનં ચ ।
તદ યકાૈક્ષેયકવિહ્નદાહં િવચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૨૭॥
વક યિવ મતૂ્રિવમ જનં તચ્ચાેત્તાનગત્યા શયનં તદા યત્ ।

બાલગ્રહાદ્યાહ તભાક્ચ શશૈવં િવચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૨૮॥
વીયૈઃ પરૈ તાડનમજ્ઞભાવમત્ય તચાપલ્યમસ ક્રયાં ચ ।

કુમારભાવે પ્ર ત ષદ્ધ ત્ત િવચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૨૯॥
મદાેદ્ધ ત મા ય તરસૃ્ક ત ચ કામાતુર વં સમયા તલઙ્ઘનમ્ ।
તાં તાં યવુત્યાેિદતદુષ્ટચેષ્ટાં િવચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૦॥
િવ પતાં સવર્જનાદવજ્ઞાં સવર્ત્ર દૈ યં િનજબુ દ્ધહૈ યમ્ ।
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દ્ધ વસ ભાિવતદુદર્શાં તાં િવચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૧॥
િપત્ત વરાશર્ઃક્ષયગુ મશલૂશ્લે માિદરાેગાેિદતતીવ્રદુઃખમ્ ।
દુગર્ ધમ વા યમનનૂ ચ તાં િવચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૨॥
યમાવલાેકાેિદતભી તક પમમર્વ્યથાેચ્છ્વાસગતીશ્ચ વેદનામ્ ।
પ્રાણપ્રયાણે પિરદૃ યમાનાં િવચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૩॥
અઙ્ગારનદ્યાં તપને ચ કુ ભીપાકેઽિપ વીચ્યામ સપત્રકાનને ।
દૂતૈયર્મસ્ય િક્રયમાણબાધાં િવચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૪॥
પુ યક્ષયે પુ યકૃતાે નભઃસ્થૈિનપાત્યમાના શ થલીકૃતાઙ્ગાન્ ।
નક્ષત્ર પેણ િદવ યુતાં તા વચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૫॥
વા વકર્વહ્ન દ્રમખુા સરેુ દ્રાનીશાેગ્રભીત્યા ગ્ર થતા તરઙ્ગાન્ ।
િવપક્ષલાેકૈઃ પિરદૂયમાના વચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૬॥
શ્રુત્યા િન કં્ત સખુતારત યં બ્રહ્મા તમાર ય મહીમહેશમ્ ।
આૈપાિધકં તત્તુ ન વા તવં ચેદાલાેચ્ય કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૭॥
સાલાેક્યસામી યસ પતાિદભેદ તુ સ કમર્િવશષે સદ્ધઃ ।
ન કમર્ સદ્ધસ્ય તુ િનત્યતે ત િવચાયર્ કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૮॥
યત્રા ત લાેકે ગ તતારત યમુચ્ચાવચ વા વતમત્ર ત કૃતમ્ ।
યથેહ તદ્વ ખલુ દુઃખમ તીત્યાલાેચ્ય કાે વા િવર ત ન યા ત॥ ૩૯॥
કાે નામ લાેકે પુ ષાે િવવેક િવનશ્વરે તુચ્છસખુે ગ્ હાદાૈ ।
કુયાર્દ્ર ત િનત્યમવેક્ષમાણાે થવૈ માેહાિ મ્રયમાણજ તનૂ્॥ ૪૦॥
સખંુ િકમ ત્યત્ર િવચાયર્માણે ગ્ હેઽિપ વા યાે ષ ત વા પદાથ ।
માયાતમાેઽ ધીકૃતચ ષાે યે ત અેવ મુહ્ય ત િવવેકશૂ યાઃ॥ ૪૧॥
અિવચાિરતરમણીયં સવર્મુદુ બરફલાપેમં ભાેગ્યમ્ ।
અજ્ઞાનામપુભાેગ્યં ન તુ તજ્જ્ઞાનાં યાે ષ ત વા પદાથ॥ ૪૨॥
ગતેઽિપ તાેયે સુ ષરં કુલીરાે હાતું હ્યશક્તાે મ્રયતે િવમાેહાત્ ।
યથા તથા ગેહસખુાનષુક્તાે િવનાશમાયા ત નરાે ભ્રમેણ॥ ૪૩॥
કાેશિક્ર મ ત તુ ભરાત્મદેહમાવેષ્ટ ચાવેષ્ટ ચ ગુ પ્ત મચ્છન્ ।
વયં િવિનગર્ તુમશક્ત અેવ સં તત તદ તે મ્રયતે ચ લગ્ ઃ॥ ૪૪॥

ved.pdf 7



સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

યથા તથા પતુ્રકલત્ર મત્ર નેહાનુબ ધૈગ્રર્ થતાે ગ્ હસ્થઃ ।
કદાિપ વા તા પિરમુચ્ય ગેહાદ્ગ તું ન શક્તાે મ્રયતે મુધવૈ॥ ૪૫॥
કારાગ્ હસ્યાસ્ય ચ કાે િવશષેઃ પ્રદૃ યતે સાધુ િવચાયર્માણે ।
મુક્તેઃ પ્રતીપ વ મહાિપ પુંસઃ કા તાસખુા યુ થતમાેહપાશઃૈ॥ ૪૬॥
ગ્ હ હા પાદિનબદ્ધશ ◌ૃઙ્ખલા કા તાસતુાશા પટુક ઠપાશઃ ।
શીષ પતદ્ભૂયર્શિનિહ સાક્ષા પ્રાણા તહેતુઃ પ્રબલા ધનાશા॥ ૪૭॥

verses 48-69 Dispassionateness

॥ ૫॥ અસક્તબુ દ્ધઃ॥
આશાપાશશતને પા શતપદાે નાે થાતુમવે ક્ષમઃ

કામક્રાેધમદાિદ ભઃ પ્ર તભટૈઃ સરંક્ષ્યમાણાેઽિનશમ્ ।
સ માેહાવરણને ગાપેનવતઃ સસંારકારાગ્ હા-

િન્નગર્ તું િત્રિવધષેણાપરવશઃ કઃ શક્નુયાદ્રા ગષુ॥ ૪૮॥
કામા ધકારેણ િન દ્ધદૃ ષ્ટમુર્હ્યત્યસત્ય યબલા વ પે ।
ન હ્ય ધદષૃ્ટેરસતઃ સતાે વા સખુ વદુઃખ વિવચારણા ત॥ ૪૯॥
શ્લે માેદ્ગાિર મખંુ સ્રવન્મલવતી નાસાશ્રુમ લાેચનં

વેદસ્રાિવ મલા ભપૂણર્મ ભતાે દુગર્ ધદુષં્ટ વપુઃ ।
અ યદ્વક્તુમશક્યમવે મનસા મ તું ક્વ ચન્નાહર્ ત

સ્ત્રી પં કથમીદશૃં સમુનસાં પાત્રીભવેન્નતે્રયાેઃ॥ ૫૦॥
દૂરાદવેક્ષ્યા ગ્ શખાં પતઙ્ગાે ર ય વબુદ્ યા િવિનપત્ય ન ય ત ।
યથા તથા નષ્ટદગૃષે સૂ મં કથં િનર કે્ષત િવમુ ક્તમાગર્મ્॥ ૫૧॥
કામને કા તાં પિરગ્ હ્ય તદ્વ જનાેઽ યયં ન ય ત નષ્ટદૃ ષ્ટઃ ।
માંસા સ્થમ મલમતૂ્રપાતં્ર સ્ત્રયં વયં ર યતયવૈ પ ય ત॥ ૫૨॥
કામ અેવ યમઃ સાક્ષા કા તા વૈતરણી નદ ।
િવવેિકનાં મુમુક્ષણૂાં િનલય તુ યમાલયઃ॥ ૫૩॥
યમાલયે વાિપ ગ્ હેઽિપ નાે ણાં તાપત્રયક્લેશિન ત્તર ત ।
િક ચ સમાલાેક્ય તુ ત દ્વરામં સખુાત્મના પ ય ત મૂઢલાેકઃ॥ ૫૪॥
યમસ્ય કામસ્ય ચ તારત યં િવચાયર્માણે મહદ ત લાેકે ।
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િહતં કરાેત્યસ્ય યમાેઽ પ્રયઃ સ કામ વનથ કુ તે પ્રયઃ સન્॥ ૫૫॥
યમાેઽસતામવે કરાેત્યનથ સતાં તુ સાખૈ્યં કુ તે િહતઃ સન્ ।
કામઃ સતામવે ગ ત િન ધ કરાેત્યનથ હ્યસતાં તુ કા કથા॥ ૫૬॥
િવશ્વસ્ય દ્ધ વયમવે કાઙ્ક્ષ પ્રવતર્કં કા મજનં સસજર્ ।
તનેવૈ લાેકઃ પિરમુહ્યમાનઃ પ્રવધર્તે ચ દ્રમસવે ચા ધઃ॥ ૫૭॥
કામાે નામ મહા જગદ્ભ્રમિયતા સ્થ વા તરઙ્ગે વયં

સ્ત્રીપુંસાિવતરેતરાઙ્ગકગુણૈહાર્સશૈ્ચ ભાવૈઃ સુ્ફટમ્ ।
અ યાે યં પિરમાેહ્ય નજૈતમસા પ્રેમાનુબ ધને તાૈ

બદ્ વા ભ્રામય ત પ્રપ ચરચનાં સવંધર્ય બ્રહ્મહા॥ ૫૮॥
અતાેઽ તરઙ્ગ સ્થતકામવેગાદ્ભાેગ્યે પ્ર ત્તઃ વત અેવ સદ્ધા ।
સવર્સ્ય જ તાેધ્રુર્વમ યથા ચેદબાેિધતાથષુ કથં પ્ર ત્તઃ॥ ૫૯॥
તનેવૈ સવર્જ તનૂાં કામના બલવત્તરા ।

યર્ત્યિપ ચ દેહેઽ મ કામના નવૈ યર્તે॥ ૬૦॥
અવેક્ષ્ય િવષયે દાષેં બુ દ્ધયુક્તાે િવચક્ષણઃ ।
કામપાશને યાે મુક્તઃ સ મુક્તેઃ પ થ ગાેચરઃ॥ ૬૧॥
કામસ્ય િવજયાપેાયં સૂ મં વક્ષ્યા યહં સતામ્ ।
સઙ્ક પસ્ય પિરત્યાગ ઉપાયઃ સલુભાે મતઃ॥ ૬૨॥
શ્રુતે દષૃ્ટેઽિપ વા ભાેગ્યે ય મ ક મશ્ચ વ તુિન ।
સમીચીન વધીત્યાગા કામાે નાેદે ત કિહ ચત્॥ ૬૩॥
કામસ્ય બીજં સઙ્ક પઃ સઙ્ક પાદેવ યતે ।
બીજે નષ્ટેઽઙુ્કર ઇવ ત મન્નષ્ટે િવન ય ત॥ ૬૪॥
ન કાેઽિપ સ ય વિધયા િવનવૈ ભાેગ્યં નરઃ કામિયતું સમથર્ઃ ।
યત તતઃ કામજયેચ્છુરેતાં સ ય વબુ દ્ધ િવષયે િનહ યાત્॥ ૬૫॥
ભાેગ્યે નરઃ કામજયેચ્છુરેતાં સખુ વબુ દ્ધ િવષયે િનહ યાત્ ।
યાવ સખુ વભ્રમધીઃ પદાથ તાવન્ન જેતું પ્રભવે દ્ધ કામમ્॥ ૬૬॥
સઙ્ક પાનુદયે હેતુયર્થાભૂતાથર્દશર્નમ્ ।
અનથર્ ચ તનં ચા યાં નાવકાશાેઽસ્ય િવદ્યતે॥ ૬૭॥
રત્ને યિદ શલાબુ દ્ધ ર્યતે વા ભયં તતઃ ।
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સમીચીન વધીન ત નાપેાદેય વધીરિપ॥ ૬૮॥
યતાથર્દશર્નં વ તુ યનથર્સ્યાિપ ચ તનમ્ ।
સઙ્ક પસ્યાિપ કામસ્ય તદ્વધાપેાય ઇ યતે॥ ૬૯॥

verses 70-94 Non-covetousness

॥ ૬॥ િનલાભ વમ્॥
ધનં ભયિનબ ધનં સતતદુઃખસવંધર્નં

પ્રચ ડતરકદર્નં સુ્ફિટતબ ધુસવંધર્નમ્ ।
િવ શષ્ટગુણબાધનં કૃપણધીસમારાધનં

ન મુ ક્તગ તસાધનં ભવ ત નાિપ હૃચ્છાેધનમ્॥ ૭૦॥
રાજ્ઞાેભયં ચાેરમયં પ્રમાદાદ્ભયં તથા જ્ઞા તભયં ચ વ તુતઃ ।
ધનં ભયગ્ર તમનથર્મૂલં યતઃ સતાં નવૈ સખુાય ક પતે॥ ૭૧॥
આજર્ને રક્ષણે દાને વ્યયે વાિપ ચ વ તુતઃ ।
દુઃખમવે સદા ણાં ન ધનં સખુ સાધનમ્॥ ૭૨॥
સતામિપ પદાથર્સ્ય લાભા લાેભઃ પ્રવધર્તે ।
િવવેકાે લુ યતે લાેભાત્ત મ લુપ્તે િવન ય ત॥ ૭૩॥
દહત્યલાભે િનઃ વ વં લાભે લાેભાે દહત્યમુમ્ ।
ત મા સ તાપકં િવત્તં કસ્ય સાખૈ્યં પ્રયચ્છ ત॥ ૭૪॥
ભાેગને મત્તતા જ તાેદાર્નને પનુ દ્ભવઃ ।
થવૈાેભયથા િવત્તં ના ત્યેવ ગ તર યથા॥ ૭૫॥

ધનને મદ દ્ધઃ સ્યાન્મદેન તનાશનમ્ ।
તનાશાદુ્બ દ્ધનાશાે બુ દ્ધનાશા પ્રણ ય ત॥ ૭૬॥

સખુય ત ધનમવેેત્ય તરાશાિપશાચ્યા
દૃઢતરમપુગૂઢાે મૂઢલાેકાે જડાત્મા ।

િનવસ ત તદુપા તે સ તતં પ્રેક્ષમાણાે
વ્રજ ત તદિપ પશ્ચા પ્રાણમેતસ્ય હૃ વા॥ ૭૭॥

સ પન્નાેઽ ધવદેવ િક ચદપરં નાે વીક્ષતે ચ ષા
સદ્ ભવર્ જતમાગર્ અેવ ચર ત પ્રાે સાિહતાે બા લશઃૈ ।
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ત મન્નવે મુહુઃ ખલ પ્ર તપદં ગ વા ધકૂપે પત-

ત્યસ્યા ધ વિનવતર્કાષૈધ મદં દાિરદ્ર્યમવેા જનમ્॥ ૭૮॥
લાેભઃ ક્રાેધશ્ચ દ ભશ્ચ મદાે મ સર અેવ ચ ।
વધર્તે િવત્તસ પ્રા યા કથં ત ચ્ચત્તશાેધનમ્॥ ૭૯॥
અલાભા દ્વગુણં દુઃખં િવત્તસ્ય વ્યયસ ભવે ।
તતાેઽિપ િત્રગુણં દુઃખં દુવ્યર્યે િવદુષામિપ॥ ૮૦॥
િનત્યાિહતને િવત્તને ભય ચ તાનપાિયના ।
ચત્ત વા યં કુતાે જ તાેગ્ ર્હસ્થનેાિહના યથા॥ ૮૧॥
કા તારે િવજને વને જનપદે સતેાૈ િનર તાૈ ચ વા

ચાેરૈવાર્િપ તથેતરૈનર્રવરૈયુર્ક્તાે િવયુક્તાેઽિપ વા ।
િનઃ વઃ વસ્થતયા સખુને વસ ત હ્યાદ્ર યમાણાે જનૈઃ

ક્લશ્નાત્યેવ ધની સદાકુલમ તભ તશ્ચ પતુ્રાદિપ॥ ૮૨॥
ત માદનથર્સ્ય િનદાનમથર્ઃ પુમથર્ સ દ્ધનર્ ભવત્યનને ।
તતાે વના તે િનવસ ત સ તઃ સં યસ્ય સવ પ્ર તકૂલમથર્મ્॥ ૮૩॥
શ્રદ્ધાભ ક્તમતીં સતી ં ગુણવતી ં પતુ્રા શ્રુતા સ મતા-

નક્ષ યં વસધુાનુભાેગિવભવૈઃ શ્રીસુ દરં મ દરમ્ ।
સવ નશ્વર મત્યવેત્ય કવયઃ શ્રુત્યુ ક્ત ભયુર્ ક્ત ભઃ

સં યસ્ય ત્યપરે તુ ત સખુ મ ત ભ્રા ય ત દુઃખાણર્વે॥ ૮૪॥
સખુ મ ત મલરાશાૈ યે રમ તેઽત્ર ગેહે

િક્રમય ઇવ કલત્રકે્ષત્રપુત્રાનષુ યા ।
સરુપદ ઇવ તષેાં નવૈ માેક્ષપ્રસઙ્ગ-

વિપ તુ િનરયગભાર્વાસદુઃખપ્રવાહઃ॥ ૮૫॥
યષેામાશા િનરાશા સ્યાદ્દારાપત્યધનાિદષુ ।
તષેાં સ ય ત ના યષેાં માેક્ષાશા ભમખુી ગ તઃ॥ ૮૬॥
સ કમર્ક્ષતપા મનાં શ્રુ તમતાં સદ્ધાત્મનાં ધીમતામ્ var શદુ્ધાત્માં

િનત્યાિનત્યપદાથર્શાેધન મદં યુ યા મુહુઃ કુવર્તામ્ ।
ત માદુ થમહાિવર ય સમતાં માેક્ષૈકકાઙ્ક્ષાવતાં

ધ યાનાં સલુભં સ્ત્રયાિદિવષયે વાશાલતાચ્છેદનમ્॥ ૮૭॥
સસંાર ત્યાેબર્ લનઃ પ્રવેષંુ્ટ દ્વારા ણ તુ ત્રી ણ મહા ત લાેકે ।
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કા તા ચ જહ્વા કનકં ચ તાિન ણ દ્ધ ય તસ્ય ભયં ન ત્યાેઃ॥ ૮૮॥
મુ ક્તશ્રીનગરસ્ય દુજર્યતરં દ્વારં યદ ત્યાિદમં

તસ્ય દ્વે અરરે ધનં ચ યવુતી તા યાં િપનદં્ધ દૃઢમ્॥
કામાખ્યાગર્લદા ણા બલવતા દ્વારં તદેત ત્રયં

ધીરાે ય તુ ભન ત્ત સાેઽહર્ ત સખંુ ભાેક્તું િવમુ ક્ત શ્રયઃ॥ ૮૯॥
આ ઢસ્ય િવવેકાશ્વં તીવ્રવૈરાગ્યખડ્ ગનઃ ।
ત તક્ષાવમર્યુક્તસ્ય પ્ર તયાેગી ન દૃ યતે॥ ૯૦॥
િવવેક ં તીવ્રિવર ક્તમવે

મુક્તેિનદાનં િનગદ ત સ તઃ ।
ત મા દ્વવેક િવર ત મુમુ ઃ

સ પાદયેત્તાં પ્રથમં પ્રયત્નાત્॥ ૯૧॥
પુમાન તિનવદાે દેહબ ધં જહા સતુમ્ ।
ન િહ શક્નાે ત િનવદાે બ ધભેદાે મહાનસાૈ॥ ૯૨॥
વૈરાગ્યરિહતા અેવ યમાલય ઇવાલયે ।
ક્લશ્ન ત િત્રિવધૈ તાપૈમાિહતા અિપ પ ડતાઃ॥ ૯૩॥
શમાે દમ ત તક્ષાપેર તઃ શ્રદ્ધા તતઃ પરમ્ ।
સમાધાન મ ત પ્રાેક્તં ષડવેૈતે શમાદયઃ॥ ૯૪॥

verses 95-103 Tranquillity

॥ ૭॥ શમઃ॥
અેક ત્ત્યૈવ મનસઃ વલકે્ષ્ય િનયત સ્થ તઃ ।
શમ ઇત્યુચ્યતે સદ્ ભઃ શમલક્ષણવેિદ ભઃ॥ ૯૫॥
ઉત્તમાે મ યમશ્ચવૈ જઘ ય ઇ ત ચ િત્રધા ।
િન િપતાે િવપ શ્ચદ્ ભઃ તત્ત લક્ષણવેિદ ભઃ॥ ૯૬॥
વિવકારં પિરત્યજ્ય વ તુમાત્રતયા સ્થ તઃ ।

મનસઃ સાેત્તમા શા તબ્રર્હ્મિનવાર્ણલક્ષણા॥ ૯૭॥
પ્રત્યક્પ્રત્યયસ તાનપ્રવાહકરણં િધયઃ ।
યદેષા મ યમા શા તઃ શદુ્ધસ વૈકલક્ષણા॥ ૯૮॥
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િવષયવ્યા ત ત્ય વા શ્રવણૈકમનિ સ્થ તઃ ।
મનસશ્ચેતરા શા ત મશ્રસ વૈકલક્ષણા॥ ૯૯॥
પ્રાચ્યાેદ ચ્યાઙ્ગસદ્ભાવે શમઃ સ ય ત ના યથા ।
તીવ્રા િવર ક્તઃ પ્રાચ્યાઙ્ગમુદ ચ્યાઙ્ગં દમાદયઃ॥ ૧૦૦॥
કામઃ ક્રાેધશ્ચ લાેભશ્ચ મદાે માેહશ્ચ મ સરઃ ।
ન જતાઃ ષિડમે યને તસ્ય શા તનર્ સ ય ત॥ ૧૦૧॥
શ દાિદિવષયે યાે યાે િવષવન્ન િનવતર્તે ।
તીવ્રમાેક્ષેચ્છયા ભક્ષાે તસ્ય શા તનર્ સ ય ત॥ ૧૦૨॥
યને નારાિધતાે દેવાે યસ્ય નાે ગવુર્નુગ્રહઃ ।
ન વ યં હૃદયં યસ્ય તસ્ય શા તનર્ સ ય ત॥ ૧૦૩॥

verses 104-150 Serenity

॥ ૮॥ મનઃપ્રસાદઃ॥
મનઃપ્રસાદ સદ્ યથ સાધનં શ્રૂયતાં બુધૈઃ ।
મનઃપ્રસાદાે ય સ વે યદભાવે ન સ ય ત॥ ૧૦૪॥
બ્રહ્મચયર્મિહસા ચ દયા ભૂતે વવક્રતા ।
િવષયે વ તવૈ યં શાૈચં દ ભિવવજર્નમ્॥ ૧૦૫॥
સતં્ય િનમર્મતા સ્થૈયર્મ ભમાનિવવજર્નમ્ ।
ઈશ્વર યાનપરતા બ્રહ્મિવદ્ ભઃ સહ સ્થ તઃ॥ ૧૦૬॥
જ્ઞાનશાસૈ્ત્રકપરતા સમતા સખુદુઃખયાેઃ ।
માનાનાસ ક્તરેકા તશીલતા ચ મુમુ તા॥ ૧૦૭॥
યસ્યૈત દ્વદ્યતે સવ તસ્ય ચત્તં પ્રસીદ ત ।
ન વેતદ્ધમર્શૂ યસ્ય પ્રકારા તરકાેિટ ભઃ॥ ૧૦૮॥
મરણં દશર્નં સ્ત્રીણાં ગુણકમાર્નુક તર્નમ્ ।

સમીચીન વધી તાસુ પ્રી તઃ સ ભાષણં મથઃ॥ ૧૦૯॥
સહવાસશ્ચ સસંગાઽષ્ટધા મૈથનંુ િવદુઃ ।
અેત દ્વલક્ષણં બ્રહ્મચય ચત્તપ્રસાદકમ્॥ ૧૧૦॥
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અિહસા વાઙ્મનઃકાયૈઃ પ્રા ણમાત્રાપ્રપીડનમ્ ।
વાત્મવ સવર્ભૂતષેુ કાયને મનસા ગરા॥ ૧૧૧॥

અનુક પા દયા સવૈ પ્રાેક્તા વેદા તવેિદ ભઃ ।
કરણિત્રતયે વેક પતાઽવક્રતા મતા॥ ૧૧૨॥
બ્રહ્માિદસ્થાવરા તષેુ વૈરાગ્યં િવષયે વનુ ।
યથવૈ કાકિવષ્ઠાયાં વૈરાગ્યં ત દ્ધ િનમર્લમ્॥ ૧૧૩॥
બાહ્યમા ય તરં ચે ત દ્વિવધં શાૈચમુચ્યતે ।

જલા યાં કૃતં શાૈચં બાહ્યં શાર રકં તમ્॥ ૧૧૪॥
અજ્ઞાનદૂર કરણં માનસં શાૈચમા તરમ્ ।
અ તઃશાૈચે સ્થતે સ યગ્બાહ્યં નાવ યકં ણામ્॥ ૧૧૫॥
યાનપૂ િદકં લાેકે દ્રષ્ટયવ કરાે ત યઃ ।
પારમા થકધીહીનઃ સ દ ભાચાર ઉચ્યતે॥ ૧૧૬॥
પુંસ તથાનાચરણમદ ભ વં િવદુબુર્ધાઃ ।
ય વને દષંૃ્ટ સ યક્ચ શ્રુતં તસ્યવૈ ભાષણમ્॥ ૧૧૭॥
સત્ય મત્યુચ્યતે બ્રહ્મ સત્ય મત્યિપભાષણમ્ ।
દેહાિદષુ વક ય વદૃઢબુ દ્ધિવસજર્નમ્॥ ૧૧૮॥
િનમર્મ વં તં યને કૈવલ્યં લભતે બુધઃ ।
ગુ વેદા તવચનૈિન શ્ચતાથ દૃઢ સ્થ તઃ॥ ૧૧૯॥
તદેક ત્ત્યા ત સ્થૈય નૈશ્ચલં્ય ન તુ વ મર્ણઃ ।
િવદ્યૈશ્વયર્તપાે પકુલવણાર્શ્રમાિદ ભઃ॥ ૧૨૦॥
સ તાહઙૃ્ક તત્યાગ વ ભમાનિવસજર્નમ્ ।
િત્ર ભશ્ચ કરણૈઃ સ ય ઘ વા વષૈિયક ં િક્રયામ્॥ ૧૨૧॥
વાત્મૈક ચ તનં યત્તદ શ્વર યાનમીિરતમ્ ।

છાયવે સવર્દા વાસાે બ્રહ્મિવદ્ ભઃ સહ સ્થ તઃ॥ ૧૨૨॥
યદ્યદુક્તં જ્ઞાનશાસે્ત્ર શ્રવણાિદકમષેુ યઃ ।
િનરતઃ કમર્ધીહીનાે જ્ઞાનિનષ્ઠઃ સ અેવ િહ॥ ૧૨૩॥
ધનકા તા વરાદ નાં પ્રાપ્તકાલે સખુાિદ ભઃ ।
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િવકારહીનતવૈ સ્યા સખુદુઃખસમાનતા॥ ૧૨૪॥
શ્રેષં્ઠ પજંૂ્ય િવિદ વા માં માનય તુ જના ભુિવ ।
ઇત્યાસ યા િવહીન વં માનાનાસ ક્ત ચ્યતે॥ ૧૨૫॥
સ ચ્ચ તનસ્ય સ બાધાે િવઘ્નાેઽયં િનજર્ને તતઃ ।
સ્થેય મત્યેક અેવા ત ચે સવૈૈકા તશીલતા॥ ૧૨૬॥
સસંારબ ધિનમુર્ ક્તઃ કદા ઝિટ ત મે ભવેત્ ।
ઇ ત યા સદુૃઢા બુ દ્ધર િરતા સા મુમુ તા॥ ૧૨૭॥
બ્રહ્મચયાર્િદ ભધર્મબુર્દ્ધદેાષિન ત્તયે ।
દ ડનં દમ ઇત્યાહુદર્મશ દાથર્કાેિવદાઃ॥ ૧૨૮॥
તત્તદ્વ ૃ ત્તિનરાેધને બાહ્યે દ્રયિવિનગ્રહઃ ।
યાે ગનાે દમ ઇત્યાહુમર્નસઃ શા તસાધનમ્॥ ૧૨૯॥
ઇ દ્રયે વ દ્રયાથષુ પ્ર ત્તષેુ યદચૃ્છયા ।
અનુધાવ ત તા યવે મનાે વાયુ મવાનલઃ॥ ૧૩૦॥
ઇ દ્રયષેુ િન દ્ધષેુ ત્ય વા વેગં મનઃ વયમ્ ।
સ વભાવમપુાદત્તે પ્રસાદ તને યતે॥
પ્રસન્ને સ ત ચત્તેઽસ્ય મુ ક્તઃ સ ય ત ના યથા॥ ૧૩૧॥
મનઃપ્રસાદસ્ય િનદાનમવે

િનરાેધનં ય સકલે દ્રયાણામ્ ।
બાહ્યે દ્રયે સાધુ િન યમાને

બાહ્યાથર્ભાેગાે મનસાે િવયજુ્યતે॥ ૧૩૨॥
તને વદાૈષ્ટ ં પિરમુચ્ય ચત્તં

શનૈઃ શનૈઃ શા તમપુાદદા ત ।
ચત્તસ્ય બાહ્યાથર્િવમાેક્ષમવે

માેકં્ષ િવદુમાક્ષણલક્ષણજ્ઞાઃ॥ ૧૩૩॥
દમં િવના સાધુ મનઃપ્રસાદ-

હેતું ન િવદ્મઃ સકુરં મુમુક્ષાેઃ ।
દમને ચત્તં િનજદાષે તં

િવ જ્ય શા ત સમપુૈ ત શીઘ્રમ્॥ ૧૩૪॥
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પ્રાણાયામાદ્ભવ ત મનસાે િનશ્ચલ વં પ્રસાદાે
યસ્યા યસ્ય પ્ર તિનયતિદગ્દેશકાલાદ્યવેક્ષ્ય ।

સ યગ્દષૃ્ટ ા ક્વ ચદિપ તયા નાે દમાે હ યતે તત્
કુયાર્દ્ધ મા દમમનલસ શ્ચત્તશા ત્યૈ પ્રયત્નાત્॥ ૧૩૫॥

સવ દ્રયાણાં ગ તિનગ્રહેણ
ભાેગ્યષેુ દાષેાદ્યવમશર્નને ।

ઈશપ્રસાદાચ્ચ ગુરાેઃ પ્રસાદા-
ચ્છા ત સમાયાત્ય ચરેણ ચત્તમ્॥ ૧૩૬॥

આ યા ત્મકાિદ યદ્દઃુખં પ્રાપ્તં પ્રાર ધવેગતઃ ।
અ ચ તયા ત સહનં ત તક્ષે ત િનગદ્યતે॥ ૧૩૭॥
રક્ષા ત તક્ષાસદશૃી મુમુક્ષા-ે

નર્ િવદ્યતેઽસાૈ પિવના ન ભદ્યતે ।
યામવે ધીરાઃ કવચીવ િવઘ્ના- var વા

સવા ણીકૃત્ય જય ત માયામ્॥ ૧૩૮॥
ક્ષમાવતામવે િહ યાેગ સ દ્ધઃ

વારાજ્યલ મીસખુભાેગ સ દ્ધઃ ।
ક્ષમાિવહીના િનપત ત િવઘૈ્ન-

વાર્તૈહર્તા પણર્ચયા ઇવ દુ્રમાત્॥ ૧૩૯॥
ત તક્ષયા તપાેદાનં યજ્ઞ તીથ વ્રતં શ્રુતમ્ ।
ભૂ તઃ વગાઽપવગર્શ્ચ પ્રા યતે તત્તદ થ ભઃ॥ ૧૪૦॥
બ્રહ્મચયર્મિહસા ચ સાધનૂામ યગહર્ણમ્ ।
પરાક્ષપેાિદસહનં ત તક્ષાેરેવ સ ય ત॥ ૧૪૧॥
સાધને વિપ સવષુ ત તક્ષાેત્તમસાધનમ્ ।
યત્ર િવઘ્નાઃ પલાય તે દૈિવકા અિપ ભાૈ તકાઃ॥ ૧૪૨॥
ત તક્ષાેરેવ િવઘે્ન ય વિનવ તતચેતસઃ ।
સ ય ત સદ્ધયઃ સવાર્ અ ણમાદ્યાઃ સ દ્ધયઃ॥ ૧૪૩॥
ત માન્મુમુક્ષાેરિધકા ત તક્ષા

સ પાદનીયે સતકાયર્ સદ્ યૈ ।
તીવ્રા મુમુક્ષા ચ મહત્યુપેક્ષા
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ચાેભે ત તક્ષાસહકાિરકારણમ્॥ ૧૪૪॥
તત્ત કાલસમાગતામયતતેઃ શા ત્યૈ પ્ર ત્તાે યિદ

સ્યાત્તત્ત પિરહારકાષૈધરત ત ચ્ચ તને ત પરઃ ।
તદ્ ભ ઃ શ્રવણાિદધમર્રિહતાે ભૂ વા તશ્ચેત્તતઃ

િક સદં્ધ ફલમા ુયાદુભયથા ભ્રષ્ટાે ભવે વાથર્તઃ॥ ૧૪૫॥
યાેગમ યસ્યતાે ભક્ષાેયાગાચ્ચ લતચેતસઃ ।
પ્રા ય પુ યકૃતાંલાેકાિનત્યાિદ પ્રાહ કેશવઃ॥ ૧૪૬॥
ન તુ કૃ વવૈ સં યાસં તૂ ણીમવે તસ્ય િહ ।
પુ યલાેકગ ત બ્રૂતે ભગવા યાસમાત્રતઃ॥ ૧૪૭॥
ન ચ સં યસનાદેવ સ દ્ધ સમિધગચ્છ ત ।
ઇત્યનુષે્ઠયસ ત્યાગા સદ્ યભાવમવુાચ ચ॥ ૧૪૮॥
ત મા ત્ત તક્ષયા સાેઢ્વા તત્તદ્દઃુખમપુાગતમ્ ।
કુયાર્ચ્છ યનુ પેણ શ્રવણાિદ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૧૪૯॥
પ્રયાજેનં ત તક્ષાયાઃ સાિધતાયાઃ પ્રયત્નતઃ ।
પ્રાપ્તદુઃખાસિહ વે ન િક ચદિપ દૃ યતે॥ ૧૫૦॥

verses 151-209 sa.nnyAsaH

॥ ૯॥ સં યાસઃ ॥
સાધન વને દષૃ્ટાનાં સવષામિપ કમર્ણામ્ ।
િવિધના યઃ પિરત્યાગઃ સ સં યાસઃ સતાં મતઃ॥ ૧૫૧॥
ઉપરમય ત કમાર્ણીત્યુપર તશ દેન ક યતે યાસઃ ।
યાસને િહ સવષાં શ્રુત્યા પ્રાેક્તાે િવકમર્ણાં ત્યાગઃ॥ ૧૫૨॥
કમર્ણા સા યમાનસ્યાિનત્ય વં શ્રૂયતે યતઃ ।
કમર્ણાનને િક િનત્યફલે સાેઃ પરમા થનઃ॥ ૧૫૩॥
ઉ પાદ્યમા યં સસં્કાય િવકાય પિરગ યતે ।
ચતુિવધં કમર્સા યં ફલં ના યિદતઃ પરમ્॥ ૧૫૪॥
નૈતદ યતરં બ્રહ્મ કદા ભિવતુમહર્ ત ।
વતઃ સદં્ધ સવર્દાપ્તં શદંુ્ધ િનમર્લમિક્રયમ્॥ ૧૫૫॥
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ન ચાસ્ય ક શ્ચ જિનતેત્યાગમને િન ષ યતે ।
કારણં બ્રહ્મણ ત માદ્બ્રહ્મ નાે પાદ્ય મ યતે॥ ૧૫૬॥
આ ત્રા યયાે તુ ભેદશ્ચેદા ત્રા ચા યમવા યતે ।
આ વ પમવેૈતદ્બ્રહ્મ ના યં કદાચન॥ ૧૫૭॥
મ લનસ્યવૈ સસં્કારાે દપર્ણાદેિરહે યતે ।
વ્યાેમવિન્નત્યશદુ્ધસ્ય બ્રહ્મણાે નવૈ સં સ્ક્રયા॥ ૧૫૮॥
કેન દુષ્ટેન યજેુ્યત વ તુ િનમર્લમિક્રયમ્ ।
યદ્યાેગાદાગતં દાષેં સસં્કારાે િવિનવતર્યેત્॥ ૧૫૯॥
િનગુર્ણસ્ય ગુણાધાનમિપ નવૈાપેપદ્યતે ।
કેવલાે િનગુર્ણશ્ચે ત નૈગુર્ યં શ્રૂયતે યતઃ॥ ૧૬૦॥
સાવયવસ્ય ક્ષીરાદેવર્ તનુઃ પિરણા મનઃ ।
યને કેન િવકાિર વં સ્યાન્નાે િન કમર્વ તનુઃ॥ ૧૬૧॥
િન કલં િન ક્રયં શા તં િનરવદં્ય િનર જનમ્ ।
ઇત્યેવ વ તનુ ત વં શ્રુ તયુ ક્તવ્યવ સ્થતમ્॥ ૧૬૨॥
ત માન્ન કમર્સા ય વં બ્રહ્મણાેઽ ત કુતશ્ચન ।
કમર્સા યં વિનત્યં િહ બ્રહ્મ િનતં્ય સનાતનમ્॥ ૧૬૩॥
દેહાિદઃ ક્ષીયતે લાેકે યથવૈં કમર્ણા ચતઃ ।
તથવૈામુ મકાે લાેકઃ સ ચતઃ પુ યકમર્ણા॥ ૧૬૪॥
કૃતક વમિનત્ય વે હેતુ ર્ગ ત સવર્દા ।
ત માદિનત્યે વગાર્દાૈ પ ડતઃ કાે નુ મુહ્ય ત॥ ૧૬૫॥
જગદ્ધતેાે તુ િનત્ય વં સવષામિપ સ મતમ્ ।
જગદ્ધતેુ વમસ્યવૈ વાવદ ત શ્રુ તમુર્હુઃ॥ ૧૬૬॥
અૈતદા ય મદં સવ ત સત્ય મ ત ચ શ્રુ તઃ ।
અસ્યવૈ િનત્યતાં બ્રૂતે જગદ્ધતેાેઃ સતઃ સુ્ફટમ્॥ ૧૬૭॥
ન કમર્ણા ન પ્રજયા ધનનેે ત વયં શ્રુ તઃ ।
કમર્ણાે માેક્ષહેતુ વં સાક્ષાદેવ િનષેધ ત॥ ૧૬૮॥
પ્રત્યગ્બ્રહ્મિવચારપવૂર્મુભયાેરેક વબાેધા દ્વના
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કૈવલ્યં પુ ષસ્ય સ ય ત પરબ્રહ્માત્મતાલક્ષણમ્ ।
ન નાનૈરિપ ક તર્નૈરિપ જપનૈા કૃચ્છ્ર ચા દ્રાયણૈ-

ના વા ય વરયજ્ઞદાનિનગમનૈા મ ત્રત ત્રૈરિપ॥ ૧૬૯॥
જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્ય મ ત શ્રુત્યા િનગદ્યતે ।
જ્ઞાનસ્ય મુ ક્તહેતુ વમ યવ્યા ત્તપવૂર્કમ્॥ ૧૭૦॥
િવવેિકનાે િવરક્તસ્ય બ્રહ્મિનત્ય વવેિદનઃ ।
તદ્ભાવેચ્છાેરિનત્યાથ ત સામ યે કુતાે ર તઃ॥ ૧૭૧॥
ત માદિનત્યે વગાર્દાૈ સાધન વને ચાેિદતમ્ ।
િનતં્ય નૈ મ ત્તકં ચાિપ સવ કમર્ સસાધનમ્॥ ૧૭૨॥
મુમુ ણા પિરત્યાજં્ય બ્રહ્મભાવમભી સનુા ।
મુમુક્ષાેરિપ કમાર્ તુ શ્રવણં ચાિપ સાધનમ્॥ ૧૭૩॥
હ તવદ્વયમેતસ્ય વકાય સાધિય ય ત ।
યથા િવજૃ ભતે દ પાે ઋજૂકરણકમર્ણા॥ ૧૭૪॥
તથા શ્રવણ ે બાેધઃ પુંસાે િવિહતકમર્ણા ।
અતઃ સાપે ક્ષતં જ્ઞાનમથવાિપ સમુ ચ્ચતમ્॥ ૧૭૫॥
માેક્ષસ્ય સાધન મ ત વદ ત બ્રહ્મવાિદનઃ ।
મુમુક્ષાેયુર્જ્યતે ત્યાગઃ કથં િવિહતકમર્ણઃ॥ ૧૭૬॥
ઇ ત શઙ્કા ન કતર્વ્યા મૂઢવ પ ડતાેત્તમૈઃ ।
કમર્ણઃ ફલમ યત્તુ શ્રવણસ્ય ફલં થક્॥ ૧૭૭॥
વૈલક્ષ યં ચ સામ યાેશ્ચાેભયત્રાિધકાિરણાેઃ ।
કામી, કમર્ યિધકૃતાે િન કામી શ્રવણે મતઃ॥ ૧૭૮॥
અથ સમથર્ ઇત્યાિદ લક્ષણં ક મણાે મતમ્ ।
પર ક્ષ્ય લાેકાિનત્યાિદ લક્ષણં માેક્ષકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૧૭૯॥
માેક્ષાિધકાર સં યાસી ગ્ હસ્થઃ િકલ કમર્ ણ ।
કમર્ણઃ સાધનં ભાયાર્સ્રુક્સ્રવુાિદપિરગ્રહઃ॥ ૧૮૦॥
નવૈા યસાધનાપેક્ષા શશુ્રષૂાે તુ ગુ ં િવના ।
ઉપયુર્પયર્હઙ્કારાે વધર્તે કમર્ણા શમ્॥ ૧૮૧॥
અહઙ્કારસ્ય િવ ચ્છ ત્તઃ શ્રવણને પ્ર તક્ષણમ્ ।

ved.pdf 19



સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

પ્રવતર્કં કમર્શાસં્ત્ર જ્ઞાનશાસં્ત્ર િનવતર્કમ્॥ ૧૮૨॥
ઇત્યાિદવપૈર ત્યં ત સાધને ચાિધકાિરણાેઃ ।
દ્વયાેઃ પર પરાપેક્ષા િવદ્યતે ન કદાચન॥ ૧૮૩॥
સામ યાેશ્ચાેભયાે તદ્વદુભયત્રાિધકાિરણાેઃ ।
ઊ વ નય ત િવજ્ઞાનમધઃ પ્રાપય ત િક્રયા॥ ૧૮૪॥
કથમ યાે યસાપેક્ષા કથં વાિપ સમુચ્ચયઃ ।
યથાગ્ ે ણકૂટસ્ય તજેસ ત મરસ્ય ચ॥ ૧૮૫॥
સહયાેગાે ન ઘટતે તથવૈ જ્ઞાનકમર્ણાેઃ ।
િકમપૂકુયાર્જ્જ્ઞાનસ્ય કમર્ વપ્ર તયાે ગનઃ॥
યસ્ય સિંનિધમાત્રેણ વયં ન સૂ્ફ ત ચ્છ ત॥ ૧૮૬॥
કાેટ ધનાિદ્ર વ લતાેઽિપ વિહ્નઃ

અકર્સ્ય નાહર્ત્યુપકતુર્મીષત્ ।
યથા તથા કમર્સહસ્રકાેિટઃ

જ્ઞાનસ્ય િકતુ વયમવે લીયતે॥ ૧૮૭॥
અેકકત્રાર્શ્રયાૈ હ તાૈ કમર્ યિધકૃતાવુભાૈ ।
સહયાેગ તયાેયુર્ક્તાે ન તથા જ્ઞાનકમર્ણાેઃ॥ ૧૮૮॥
કત્રાર્ કતુર્મકતુ વા ય યથા કમર્ શક્યતે ।
ન તથા વ તનુાે જ્ઞાનં ક ર્ત તં્ર કદાચન॥૧૮૯
યથા વ તુ તથા જ્ઞાનં પ્રમાણને િવ યતે ।
નાપેક્ષતે ચ ય ક ચ કમર્ વા યુ ક્તકાૈશલમ્॥ ૧૯૦॥
જ્ઞાનસ્ય વ તુત ત્ર વે સશંયાદ્યુદયઃ કથમ્ ।
અતાે ન વા તવં જ્ઞાન મ ત નાે શઙ્ક્યતાં બુધૈઃ॥ ૧૯૧॥
પ્રમાણાસાૈષ્ઠવ તં સશંયાિદ ન વા તવમ્ ।
શ્રુ તપ્રમાણસષુુ્ઠ વે જ્ઞાનં ભવ ત વા તવમ્॥ ૧૯૨॥
વ તુ તાવ પરં બ્રહ્મ િનતં્ય સતં્ય ધ્રવું િવભુ ।
શ્રુ તપ્રમાણે તજ્જ્ઞાનં સ્યાદેવ િનરપેક્ષકમ્॥ ૧૯૩॥
પજ્ઞાનં યથા સ યગ્દષૃ્ટાૈ સત્યાં ભવેત્તથા ।

શ્રુ તપ્રમાણે સત્યેવ જ્ઞાનં ભવ ત વા તવમ્॥ ૧૯૪॥
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ન કમર્ ય ક ચદપેક્ષતે િહ
પાપેલ ધાૈ પુ ષસ્ય ચ ઃ ।

જ્ઞાનં તથવૈ શ્રવણાિદજ યં
વ તપુ્રકાશે િનરપેક્ષમવે॥ ૧૯૫॥

ક ર્ત તં્ર ભવે કમર્ કમર્ત તં્ર શભુાશભુમ્ ।
પ્રમાણત તં્ર િવજ્ઞાનં માયાત ત્ર મદં જગત્॥ ૧૯૬॥
િવદ્યાં ચાિવદ્યાં ચે ત સહાે ક્તિરયમપુકૃદુિદતા સદ્ ભઃ ।
સ કમાપાસનયાનેર્ વાત્મજ્ઞાનકમર્ણાેઃ ક્વાિપ॥ ૧૯૭॥
િનત્યાિનત્યપદાથર્બાેધરિહતાે યશ્ચાેભયત્ર સ્રગા-

દ્યથાર્નામનુભૂ તલગ્ હૃદયાેઽિનિવ ણબુ દ્ધજર્નઃ ।
તસ્યવૈાસ્ય જડસ્ય કમ િવિહતં શ્રુત્યા િવરજ્યા ભતાે

માેક્ષેચ્છાનેર્ િવધીયતે તુ પરમાન દા થનાે ધીમતઃ॥ ૧૯૮॥
માેક્ષેચ્છયા યદહરેવ િવરજ્યતેઽસાૈ

યાસ તદૈવ િવિહતાે િવદુષાે મુમુક્ષાેઃ ।
શ્રુત્યા તયવૈ પરયા ચ તતઃ સધુી ભઃ

પ્રામા ણકાેઽય મ ત ચેત સ િન શ્ચતવ્યઃ॥ ૧૯૯॥
વાપરાેક્ષસ્ય વેદાદેઃ સાધન વં િનષેધ ત ।

નાહં વેદૈનર્ તપસતે્યાિદના ભગવાનિપ॥ ૨૦૦॥
પ્ર ત્તશ્ચ િન ત્તશ્ચ દ્વે અેતે શ્રુ તગાેચરે ।
પ્ર ત્ત્યા બ યતે જ તુિન ત્ત્યા તુ િવમુચ્યતે॥ ૨૦૧॥
યન્ન વબ ધાેઽ ભમતાે મૂઢસ્યાિપ ક્વ ચત્તતઃ ।
િન ત્તઃ કમર્સં યાસઃ કતર્વ્યાે માેક્ષકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૨૦૨॥
ન જ્ઞાનકમર્ણાેયર્ મા સહયાેગ તુ યજુ્યતે ।
ત માત્ત્યાજ્યં પ્રયત્નને કમર્ જ્ઞાનેચ્છુના ધ્રવુમ્॥ ૨૦૩॥
ઇષ્ટસાધનતાબુદ્ યા ગ્ હીતસ્યાિપ વ તનુઃ ।
િવજ્ઞાય ફ ગુતાં પશ્ચા કઃ પનુ ત પ્રતીક્ષતે॥ ૨૦૪॥
ઉપર તશ દાથા હ્યપુરમણં પવૂર્દષૃ્ટ ત્ત યઃ ।
સાેઽયં મખુ્યાે ગાૈણશ્ચે ત ચ ત્ત્યા દ્વ પતાં ધત્તે॥ ૨૦૫॥
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ત્તેદૃર્ યપિરત્યાગાે મખુ્યાથર્ ઇ ત ક યતે ।
ગાૈણાથર્ઃ કમર્સં યાસઃ શ્રુતેરઙ્ગતયા મતઃ॥ ૨૦૬॥
પુંસઃ પ્રધાન સદ્ યથર્મઙ્ગસ્યાશ્રયણં ધ્રવુમ્ ।
કતર્વ્યમઙ્ગહીનં ચે પ્રધાનં નવૈ સ ય ત॥ ૨૦૭॥
સં યસ્યે સિુવરક્તઃ સિન્નહામતુ્રાથર્તઃ સખુાત્ ।
અિવરક્તસ્ય સં યાસાે િન ફલાેઽયાજ્યયાગવત્॥ ૨૦૮॥
સં યસ્ય તુ ય તઃ કુયાર્ન્ન પવૂર્િવષય તમ્ ।
તાં તાં ત મરણે તસ્ય જુગુ સા યતે યતઃ॥ ૨૦૯॥

verses 210-217 shraddhA

॥ ૧૦॥ શ્રદ્ધા॥
ગુ વેદા તવાક્યષેુ બુ દ્ધયાર્ િનશ્ચયા ત્મકા ।
સત્ય મત્યેવ સા શ્રદ્ધા િનદાનં મુ ક્ત સદ્ધયે॥ ૨૧૦॥
શ્રદ્ધાવતામવે સતાં પુમથર્ઃ

સમીિરતઃ સ ય ત નેતરેષામ્ ।
ઉક્તં સસુૂ મં પરમાથર્ત વં

શ્રદ્ધ વ સાે યે ત ચ વ ક્ત વેદઃ॥ ૨૧૧॥
શ્રદ્ધાિવહીનસ્ય તુ ન પ્ર ત્તઃ

પ્ર ત્તશૂ યસ્ય ન સા ય સ દ્ધઃ ।
અશ્રદ્ધયવૈા ભહતાશ્ચ સવ

મ જ ત સસંારમહાસમુદ્રે॥ ૨૧૨॥
દૈવે ચ વેદે ચ ગુરાૈ ચ મ ત્રે

તીથ મહાત્મ યિપ ભષેજે ચ ।
શ્રદ્ધા ભવત્યસ્ય યથા યથા ત-

તથા તથા સ દ્ધ દે ત પુંસામ્॥ ૨૧૩॥
અ તીત્યેવાપેલ ધવ્યં વ તુસદ્ભાવિનશ્ચયાત્ ।
સદ્ભાવિનશ્ચય તસ્ય શ્રદ્ધયા શાસ્ત્ર સદ્ધયા॥ ૨૧૪॥
ત માચ્છ્ર દ્ધા સસુ પાદ્યા ગુ વેદા તવાક્યયાેઃ ।
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મુમુક્ષાેઃ શ્રદ્દધાનસ્ય ફલં સ ય ત ના યથા॥ ૨૧૫॥
યથાથર્વાિદતા પુંસાં શ્રદ્ધાજનનકારણમ્ ।
વેદસ્યેશ્વરવાક્ય વાદ્યથાથર્ વે ન સશંયઃ॥ ૨૧૬॥
મુક્તસ્યેશ્વર પ વાદુ્ગરાવેાર્ગિપ તાદશૃી ।
ત માત્તદ્વાક્યયાેઃ શ્રદ્ધા સતાં સ ય ત ધીમતામ્॥ ૨૧૭॥

verses 218-225 Concentration

॥ ૧૧॥ સ યગાધાનમ્ ॥
શ્રુત્યુક્તાથાર્વગાહાય િવદુષા જ્ઞેયવ તુિન ।
ચત્તસ્ય સ યગાધાનં સમાધાન મતીયર્તે॥ ૨૧૮॥
ચત્તસ્ય સા યૈકપર વમવે

પુમથર્ સદ્ધિેનયમને કારણમ્ ।
નવૈા યથા સ ય ત સા યમીષ-

ન્મનઃપ્રમાદે િવફલઃ પ્રયત્નઃ॥ ૨૧૯॥
ચત્તં ચ દૃ ષ્ટ કરણં તથા ય-

દેકત્ર બધ્ના ત િહ લક્ષ્યભેત્તા ।
િક ચ પ્રમાદે સ ત લક્ષ્યભેત્ત-ુ

બાર્ણપ્રયાેગાે િવફલાે યથા તથા॥ ૨૨૦॥
સદ્ધે શ્ચત્તસમાધાનમસાધારણકારણમ્ ।
યત તતાે મુમુક્ષણૂાં ભિવતવ્યં સદામનુા॥ ૨૨૧॥
અત્ય તતીવ્રવૈરાગ્યં ફલ લ સા મહત્તરા ।
તદેતદુભયં િવદ્યા સમાધાનસ્ય કારણમ્॥ ૨૨૨॥
બિહરઙ્ગં શ્રુ તઃ પ્રાહ બ્રહ્મચયાર્િદ મુક્તયે ।
શમાિદષટ્કમવેૈતદ તરઙ્ગં િવદુબુર્ધાઃ॥ ૨૨૩॥
અ તરઙ્ગં િહ બલવદ્બિહરઙ્ગાદ્યત તતઃ ।
શમાિદષટ્કં જજ્ઞાસાેરવ યં ભાવ્યમા તરમ્॥ ૨૨૪॥
અ તરઙ્ગિવહીનસ્ય કૃતશ્રવણકાેટયઃ ।
ન ફલ ત યથા યાેદુ્ધરધીરસ્યાસ્ત્રસ પદઃ॥ ૨૨૫॥
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verses 226-296 mumukShutvam

॥ ૧૨॥ મુમુ વમ્॥
બ્રહ્માત્મૈક વિવજ્ઞાનાદ્ય દ્વદ્વાન્માેક્તુ મચ્છ ત ।
સસંારપાશબ ધં તન્મુમુ વં િનગદ્યતે॥ ૨૨૬॥
સાધનાનાં તુ સવષાં મુમુક્ષા મૂલકારણમ્ ।
અિનચ્છાેરપ્ર ત્તસ્ય ક્વ શ્રુ તઃ ક્વ નુ ત ફલમ્॥ ૨૨૭॥
તીવ્રમ યમમ દા તમ દભેદાચ્ચતુિવધાઃ ।
મુમુક્ષા ત પ્રકારાેઽિપ ક ત્યર્તે શ્રૂયતાં બુધૈઃ॥ ૨૨૮॥
તાપૈ સ્ત્ર ભિનત્યમનેક પૈઃ

સ ત યમાનાે ભતા તરાત્મા ।
પિરગ્રહં સવર્મનથર્બુદ્ યા

જહા ત સા તીવ્રતરા મુમુક્ષા॥ ૨૨૯॥
તાપત્રયં તીવ્રમવેક્ષ્ય વ તુ

દૃ ટ્વા કલતં્ર તનયા વહાતુમ્ ।
મ યે દ્વયાેલાડનમાત્મનાે યત્

સષૈા મતા મા ય મક મુમુક્ષા॥ ૨૩૦॥
માેક્ષસ્ય કાલાેઽ ત િકમદ્ય મે વરા

ભુ વવૈ ભાેગા કૃતસવર્કાયર્ઃ ।
મુ યૈ ય ત યેઽહમથે ત બુ દ્ધ-

રેષવૈ મ દા ક થતા મુમુક્ષા॥ ૨૩૧॥
માગ પ્રયાતુમર્ ણલાભવન્મે

લભેત માેક્ષાે યિદ તિહ ધ યઃ ।
ઇત્યાશયા મૂઢિધયાં મ તયાર્

સષૈા તમ દા ભમતા મુમુક્ષા॥ ૨૩૨॥
જન્માનેકસહસ્રષેુ તપસારાિધતેશ્વરઃ ।
તને િનઃશષેિનધૂર્તહૃદય સ્થતક મષઃ॥ ૨૩૩॥
શાસ્ત્રિવદુ્ગણદાષેજ્ઞાે ભાેગ્યમાત્રે િવિન હઃ ।
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િનત્યાિનત્યપદાથર્જ્ઞાે મુ ક્તકામાે દૃઢવ્રતઃ॥ ૨૩૪॥
િનષ્ટપ્તમ ગ્ ના પાત્રમુદ્વાસ્ય વરયા યથા ।
જહા ત ગેહં તદ્વચ્ચ તીવ્રમાેક્ષેચ્છયા દ્વજઃ॥ ૨૩૫॥
સ અેવ સદ્ય તર ત સં ત ગવુર્નુગ્રહાત્ ।
ય તુ તીવ્રમુમુ ઃ સ્યા સ વન્નવે મુચ્યતે॥ ૨૩૬॥
જન્મા તરે મ યમ તુ તદ ય તુ યુગા તરે ।
ચતુથર્ઃ ક પકાેટ ાં વા નવૈ બ ધા દ્વમુચ્યતે॥ ૨૩૭॥
જન્મ જ તાેર તદુલર્ભં િવદુ-

તતાેઽિપ પું વં ચ તતાે િવવેકઃ ।
લ વા તદેતિ ત્રતયં મહાત્મા

યતેત મુ યૈ સહસા િવરક્તઃ॥ ૨૩૮॥
પતુ્ર મત્રકલત્રાિદસખંુ જન્મિન જન્મિન ।
મત્યર્ વં પુ ષ વં ચ િવવેકશ્ચ ન લ યતે॥ ૨૩૯॥
લ વા સદુુલર્ભતરં નરજન્મ જ તુ-

તત્રાિપ પાૈ ષમતઃ સદસ દ્વવેકમ્ ।
સ પ્રા ય ચૈિહકસખુા ભરતાે યિદ સ્યા-

દ્ધક્તસ્ય જન્મ કુમતેઃ પુ ષાધમસ્ય॥ ૨૪૦॥
ખાદતે માેદતે િનતં્ય શનુકઃ સકૂરઃ ખરઃ ।
તષેામષેાં િવશષેઃ કાે ત્તયષાં તુ તૈઃ સમા॥ ૨૪૧॥
યાવન્નાશ્રયતે રાેગાે યાવન્નાક્રમતે જરા ।
યાવન્ન ધીિવપય ત યાવ ત્યું ન પ ય ત॥ ૨૪૨॥
તાવદેવ નરઃ વસ્થઃ સારગ્રહણત પરઃ ।
િવવેક પ્રયતેતાશુ ભવબ ધિવમુક્તયે॥ ૨૪૩॥
દેવ ષિપ મત્યર્ણર્બ ધમુક્તા તુ કાેિટશઃ ।
ભવબ ધિવમુક્ત તુ યઃ ક શ્ચદ્બ્રહ્મિવત્તમઃ॥ ૨૪૪॥
અ તબર્ ધને બદ્ધસ્ય િક બિહબર્ ધમાેચનૈઃ ।
તદ તબર્ ધમુ યથ િક્રયતાં કૃ ત ભઃ કૃ તઃ॥ ૨૪૫॥
કૃ તપયર્વસાનવૈ મતા તીવ્રમુમુ તા ।
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અ યા તુ ર જનામાત્રા યત્ર નાે દૃ યતે કૃ તઃ॥ ૨૪૬॥
ગેહાિદસવર્મપહાય લઘુ વબુદ્ યા

સાખૈ્યચે્છયા વપ તનાઽનલમાિવિવક્ષાેઃ ।
કા તાજનસ્ય િનયતા સદુૃઢા વરા યા

સષૈા ફલા તગમને કરણં મુમુક્ષાેઃ॥ ૨૪૭॥
િનત્યાિનત્યિવવેકશ્ચ દેહક્ષ ણકતામ તઃ ।
ત્યાેભ તશ્ચ તાપશ્ચ મુમુક્ષા દ્ધકારણમ્॥ ૨૪૮॥
શરાે િવવેક વત્ય તં વૈરાગ્યં વપુ ચ્યતે ।
શમાદયઃ ષડઙ્ગાિન માેક્ષેચ્છા પ્રાણ ઇ યતે॥ ૨૪૯॥
ઈદશૃાઙ્ગસમાયુક્તાે જજ્ઞાસયુુર્ ક્તકાેિવદઃ ।
શરૂાે ત્યું િનહ ત્યેવ સ યગ્જ્ઞાના સના ધ્રવુમ્॥ ૨૫૦॥
ઉક્તસાધનસ પન્નાે જજ્ઞાસયુર્ તરાત્મનઃ ।
જજ્ઞાસાયૈ ગુ ં ગચ્છે સ મ પા ણનર્યાે વલઃ॥ ૨૫૧॥
શ્રાેિત્રયાે બ્રહ્મિનષ્ઠાે યઃ પ્રશા તઃ સમદશર્નઃ ।
િનમર્માે િનરહઙ્કારાે િનદ્વર્ દ્વાે િન પિરગ્રહઃ॥ ૨૫૨
અનપેક્ષઃ શુ ચદર્ક્ષઃ ક ણા તસાગરઃ ।
અેવંલક્ષણસ પન્નઃ સ ગુ બ્રર્હ્મિવત્તમઃ॥
ઉપાસાદ્યઃ પ્રયત્નને જજ્ઞાસાેઃ વાથર્ સદ્ધયે॥ ૨૫૩॥
જન્માનેકશતૈઃ સદાદરયુ ભ યા સમારાિધતાે

ભક્તવૈિદકલક્ષણને િવિધના સ તુષ્ટ ઈશ વયમ્ ।
સાક્ષાચ્છ્ર ગુ પમેત્ય કૃપયા દગૃ્ગાેચરઃ સ પ્રભુઃ

ત વં સાધુ િવબાે ય તારય ત તા સસંારદુઃખાણર્વાત્॥ ૨૫૪॥
અિવદ્યાહૃદયગ્ર થિવમાેક્ષાેઽિપ ભવેદ્યતઃ ।
તમવે ગુ િરત્યાહુગુર્ શ દાથર્વેિદનઃ॥ ૨૫૫॥
શવ અેવ ગુ ઃ સાક્ષાત્ ગુ રેવ શવઃ વયમ્ ।
ઉભયાેર તરં િક ચન્ન દ્રષ્ટવં્ય મુમુ ભઃ॥ ૨૫૬॥
બ ધમુકં્ત બ્રહ્મિનષં્ઠ કૃતકૃતં્ય ભજેદુ્ગ મ્ ।
યસ્ય પ્રસાદા સસંારસાગરાે ગાે પદાયતે॥ ૨૫૭॥

26 sanskritdocuments.org



સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

શશુ્રષૂયા સદા ભ યા પ્રણામૈિવનયાે ક્ત ભઃ ।
પ્રસનં્ન ગુ માસાદ્ય પ્રષ્ટવં્ય જ્ઞેયમાત્મનઃ॥ ૨૫૮॥
ભગવ ક ણા સ ધાે ભવ સ ધાેભર્વાં તિરઃ ।
યમા શ્રત્યાશ્રમેણવૈ પરં પારં ગતા બુધાઃ॥ ૨૫૯॥
જન્મા તરકૃતાન તપુ યકમર્ફલાેદયઃ ।
અદ્ય સિંનિહતાે ય મા વ કૃપાપાત્રમ યહમ્॥ ૨૬૦॥
સ પ્રી તમ ણાવેર્દનપ્રસાદ-

માન દમ તઃકરણસ્ય સદ્યઃ ।
િવલાેકનં બ્રહ્મિવદ તનાે ત

છન ત્ત માેહં સગુ ત વ્યન ક્ત॥ ૨૬૧॥
હુતાશનાનાં શ શના મનાના-

મ યબુર્દં વાિપ ન યિન્નહ તુમ્ ।
શક્નાે ત તદ્ વા તમન તમા તરં

હ ત્યાત્મવેત્તા સકૃદ ક્ષણને॥ ૨૬૨॥
દુ પારે ભવસાગરે જિન તવ્યા યાિદદુઃખાે કટે

ઘાેરે પતુ્રકલત્ર મત્રબહુલગ્રાહાકરે ભીકરે ।
કમાત્તુઙ્ગતરઙ્ગભઙ્ગિનકરૈરાકૃ યમાણાે મુહુ-

યાર્તાયાતગ તભ્રર્મેણ શરણં િક ચન્ન પ યા યહમ્॥ ૨૬૩॥
કેન વા પુ યશષેેણ તવ પાદા બુજદ્વયમ્ ।
દષૃ્ટવાન મ મામાત ત્યાેસ્ત્રાિહ દયાદશૃા॥ ૨૬૪॥
વદ તમવંે વં શ યં દષૃ્ટ વૈ દયયા ગુ ઃ ।
દદ્યાદભયમેત મૈ મા ભૈષ્ટે ત મુહુમુર્હુઃ॥ ૨૬૫॥
િવદ્વ ત્યુભયં જહીિહ ભવતાે ના ત્યેવ ત્યુઃ ક્વ ચ-

િન્નત્યસ્ય દ્વયવ જતસ્ય પરમાન દાત્મનાે બ્રહ્મણઃ ।
ભ્રા ત્યા િક ચદવેક્ષ્ય ભીતમનસા મ યા વયા ક યતે ।

માં ત્રાહી ત િહ સપુ્તવ પ્રલપનં શૂ યાત્મકં તે ષા॥ ૨૬૬॥
િનદ્રાગાઢતમાે તઃ િકલ જનઃ વ ે ભજુઙ્ગાિદના

ગ્ર તં વં સમવેક્ષ્ય ય પ્રલપ ત ત્રાસાદ્ધતાેઽ મીત્યલમ્ ।
આપ્તને પ્ર તબાેિધતઃ કરતલનેાતાડ્ય ષ્ટઃ વયં
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િક ચન્ને ત વદત્યમુ ય વચનં સ્યાત્ત કમથ વદ॥ ૨૬૭॥
ર ે તુ ત વમનવેક્ષ્ય ગ્ હીતસપર્-

ભાવઃ પુમાનયમિહવર્સતી ત માેહાત્ ।
આક્રાેશ ત પ્ર ત બભે ત ચ ક પતે ત-

ન્મ યવૈ નાત્ર ભજુગાેઽ ત િવચાયર્માણે॥ ૨૬૮॥
તદ્વ વયા યાત્મન ઉક્તમેત-

જન્મા યયવ્યાિધજરાિધદુઃખમ્ ।
ષવૈ સવ ભ્રમક પતં તે

સ ય ગ્વચાયાર્ત્મિન મુ ચ ભી તમ્॥ ૨૬૯॥
ભવાનનાત્મનાે ધમાર્નાત્મ યારાે ય શાેચ ત ।
તદજ્ઞાનકૃતં સવ ભયં ત્ય વા સખુી ભવ॥ ૨૭૦॥
શ યઃ -

શ્રીમદ્ ભ ક્તં સકલં ષે ત
દષૃ્ટા ત અેવ હ્યપુપદ્યતે તત્ ।

દાષ્ટાર્ તકે નવૈ ભવાિદદુઃખં
પ્રત્યક્ષતઃ સવર્જનપ્ર સદ્ધમ્॥ ૨૭૧॥

પ્રત્યક્ષેણાનુભૂતાથર્ઃ કથં મ યા વમહર્ ત ।
ચ ષાે િવષયં કુ ભં કથં મ યા કરાે યહમ્॥ ૨૭૨॥
િવદ્યમાનસ્ય મ યા વં કથં નુ ઘટતે પ્રભાે ।
પ્રત્યકં્ષ ખલુ સવષાં પ્રમાણં પ્રસુ્ફટાથર્કમ્॥ ૨૭૩॥
મત્યર્સ્ય મમ જન્માિદદુઃખભા ેઽ પ િવનઃ ।
બ્રહ્મ વમિપ િનત્ય વં પરમાન દતા કથમ્॥ ૨૭૪॥
ક આત્મા ક વનાત્મા ચ િકમુ લક્ષણમેતયાેઃ ।
આત્મ યનાત્મધમાર્ણામારાપેઃ િક્રયતે કથમ્॥ ૨૭૫॥
િકમજ્ઞાનં તદુ પન્નભયત્યાગાેઽિપ વા કથમ્ ।
િકમુ જ્ઞાનં તદુ પન્નસખુપ્રા પ્તશ્ચ વા કથમ્॥ ૨૭૬॥
સવર્મેતદ્યથાપવૂ કરામલકવ સુ્ફટમ્ ।
પ્ર તપાદય મે વા મન્ શ્રીગુરાે ક ણાિનધે॥ ૨૭૭॥
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શ્રીગુ ઃ -

ધ યઃ કૃતાથર્ વમહાે િવવેકઃ
શવપ્રસાદ તવ િવદ્યતે મહાન્ ।

િવ જ્ય તુ પ્રાકૃતલાેકમાગ
બ્રહ્માવગ તું યતસે યત વમ્॥ ૨૭૮॥

શવપ્રસાદેન િવના ન સ દ્ધઃ
શવપ્રસાદેન િવના ન બુ દ્ધઃ ।

શવપ્રસાદેન િવના ન યુ ક્તઃ
શવપ્રસાદેન િવના ન મુ ક્તઃ॥ ૨૭૯॥

યસ્ય પ્રસાદેન િવમુક્તસઙ્ગાઃ
શકુાદયઃ સં તબ ધમુક્તાઃ ।

તસ્ય પ્રસાદાે બહુજન્મલ યાે
ભ યેકગ યાે ભવમુ ક્તહેતુઃ॥ ૨૮૦॥

િવવેકાે જ તનૂાં પ્રભવ ત જિન વવે બહુષુ
પ્રસાદાદેવૈશાદ્બહુસકૃુતપાકાેદયવશાત્ ।

યત ત માદેવ વમિપ પરમાથાર્વગમને
કૃતાર ભઃ પુંસા મદ મહ િવવેકસ્ય તુ ફલમ્॥ ૨૮૧॥

મત્યર્ વ સદ્ધરેિપ પું વ સદ્ધ-ે

િવપ્ર વ સદ્ધશે્ચ િવવેક સદ્ધઃે ।
વદ ત મખુ્યં ફલમવે માેકં્ષ

વ્યથ સમ તં યિદ ચેન્ન માેક્ષઃ॥ ૨૮૨॥
પ્રશ્નઃ સમીચીનતર તવાયં

યદાત્મત વાવગમે પ્ર ત્તઃ ।
તત તવૈત સકલં સમૂલં

િનવેદિય યા મ મુદા શ ◌ૃ વ॥ ૨૮૩॥
મત્યર્ વં વિય ક પતં ભ્રમવશાત્તનેવૈ જન્માદયઃ

ત સ ભાિવતમવે દુઃખમિપ તે નાે વ તુત ત ષા ।
િનદ્રામાેહવશાદુપાગતસખું દુઃખં ચ િક નુ વયા

સત્ય વને િવલાેિકતં ક્વ ચદિપ બ્રૂિહ પ્રબાેધાગમે॥ ૨૮૪॥
નાશષેલાેકૈરનુભૂયમાનઃ
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પ્રત્યક્ષતાેઽયં સકલપ્રપ ચઃ ।
કથં ષા સ્યાિદ ત શઙ્કનીયં

િવચારશૂ યને િવમુહ્યતા વયા॥ ૨૮૫॥
િદવા ધદષૃ્ટે તુ િદવા ધકારઃ

પ્રત્યક્ષ સદ્ધાેઽિપ સ િક યથાથર્ઃ ।
તદ્વદ્ભ્રમેણાવગતઃ પદાથા

ભ્રા તસ્ય સત્યઃ સમુતે ર્ષવૈ॥ ૨૮૬॥
ઘટાેઽય મત્યત્ર ઘટા ભધાનઃ

પ્રત્યક્ષતઃ ક શ્ચદુદે ત દષૃ્ટેઃ ।
િવચાયર્માણે સ તુ ના ત તત્ર

દ ત તદ્ભાવિવલક્ષણા સા॥ ૨૮૭॥
પ્રાદેશમાત્રઃ પિરદૃ યતેઽકર્ ઃ

શાસે્ત્રણ સદં શતલક્ષયાજેનઃ ।
માના તરેણ ક્વ ચદે ત બાધાં

પ્રત્યક્ષમ યત્ર િહ ન વ્યવસ્થા॥ ૨૮૮॥
ત મા વયીદં ભ્રમતઃ પ્રતીતં

ષવૈ નાે સત્યમવેિહ સાક્ષાત્ ।
બ્રહ્મ વમવેા સ સખુ વ પં

વત્તાે ન ભન્નં િવ ચનુ વ બુદ્ધાૈ॥ ૨૮૯॥
લાેકા તરે વાત્ર ગુહા તરે વા

તીથાર્ તરે કમર્પર પરા તરે ।
શાસ્ત્રા તરે ના ત્યનપુ યતા મહ

વયં પરં બ્રહ્મ િવચાયર્માણે॥ ૨૯૦॥
ત વમાત્મસ્થમજ્ઞા વા મૂઢઃ શાસે્ત્રષુ પ ય ત ।
ગાપેઃ કક્ષગતં છાગં યથા કૂપષેુ દુમર્ તઃ॥ ૨૯૧॥
વમાત્માનં પરં મ વા પરમાત્માનમ યથા ।

િવ ગ્યતે પનુઃ વાત્મા બિહઃ કાેશષેુ પ ડતૈઃ॥ ૨૯૨॥
િવ ત્ય વ તનુ ત વમ યારાે ય ચ વ તુિન ।
અવ તુતાં ચ તદ્ધમાર્ન્મુધા શાેચ ત ના યથા॥ ૨૯૩॥
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આત્માનાત્મિવવેકં તે વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ સાદરમ્ ।
યસ્ય શ્રવણમાત્રેણ મુચ્યતેઽનાત્મબ ધનાત્॥ ૨૯૪॥
ઇત્યુ વા ભમખુીકૃત્ય શ યં ક ણયા ગુ ઃ ।
અ યારાપેાપવાદા યાં િન પ્રપ ચં પ્રપ ચયન્॥ ૨૯૫॥
સ યક્પ્રાબાેધયત્ત વં શાસ્ત્રદષૃ્ટેન વત્મર્ના ।
સવષામપુકારાય ત પ્રકારાેઽત્ર દ યર્તે॥ ૨૯૬॥

verses 297-309 Superimposition

॥ ૧૩॥ અ યારાપેઃ॥
વ તુ યવ વારાપેાે યઃ સાેઽ યારાપે ઇતીયર્તે ।
અસપર્ભૂતે ર વાદાૈ સપર્ વારાપેણં યથા॥ ૨૯૭॥
વ તુ તાવ પરં બ્રહ્મ સત્યજ્ઞાનાિદલક્ષણમ્ ।
ઇદમારાેિપતં યત્ર ભા ત ખે નીલતાિદવત્॥ ૨૯૮॥
ત કારણં યદજ્ઞાનં સકાય સ દ્વલક્ષણમ્ ।
અવિ વત્યુચ્યતે સદ્ ભયર્સ્ય બાધા પ્રદૃ યતે॥ ૨૯૯॥
અવ તુ ત પ્રમાણૈયર્દ્બા યતે શુ ક્તરાૈ યવત્ ।
ન બા યતે યત્તદ્વ તુ િત્રષુ કાલષેુ શુ ક્તવત્॥ ૩૦૦॥
શકુ્તેબાર્ધા ન ખ વ ત રજતસ્ય યથા તથા ।
અવ તુસં જ્ઞતં યત્ત જગદ યાસકારણમ્॥ ૩૦૧॥
સદસદ્ યામિનવાર્ચ્યમજ્ઞાનં િત્રગુણાત્મકમ્ ।
વ તુ ત વાવબાેધૈકબા યં તદ્ભાવલક્ષણમ્॥ ૩૦૨॥
મ યાસ બ ધત તત્ર બ્રહ્મ યા શ્રત્ય તષ્ઠ ત ।
મણાૈ શ ક્તયર્થા તદ્વન્નૈતદાશ્રયદૂષકમ્॥ ૩૦૩॥
સદ્ભાવે લઙ્ગમેતસ્ય કાયર્મેતચ્ચરાચરમ્ ।
માનં શ્રુ તઃ તશ્ચાજ્ઞાેઽહ મત્યનુભવાેઽિપ ચ॥ ૩૦૪॥
અજ્ઞાનં પ્રકૃ તઃ શ ક્તરિવદ્યે ત િનગદ્યતે ।
તદેત સન્ન ભવ ત નાસદ્વા શુ ક્તરાૈ યવત્॥ ૩૦૫॥
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સતાે ભન્નમ ભન્નં વા ન દ પસ્ય પ્રભા યથા ।
ન સાવયવમ યદ્વા બીજસ્યાઙુ્કરવ ક્વ ચત્॥ ૩૦૬॥
અત અેતદિનવાર્ચ્ય મત્યેવ કવયાે િવદુઃ ।
સમ ષ્ટવ્ય ષ્ટ પેણ દ્વધાજ્ઞાનં િનગદ્યતે॥ ૩૦૭॥
નાના વને પ્રતીતાનામજ્ઞાનાનામભેદતઃ ।
અેક વને સમ ષ્ટઃ સ્યાદ્ભૂ હાણાં વનં યથા॥ ૩૦૮॥
ઇયં સમ ષ્ટ કૃષ્ટા સ વાંશાે કષર્તઃ પુરા ।
માયે ત ક યતે તજ્જ્ઞૈઃ શદુ્ધસ વૈકલક્ષણા॥ ૩૦૯॥

verses 310-317 Ishvara

॥ ૧૪॥ ઈશ્વરઃ॥
માયાપેિહતચૈત યં સાભાસં સ વ િંહતમ્ ।
સવર્જ્ઞ વાિદગુણકં ષ્ટ સ્થત્ય તકારણમ્॥ ૩૧૦॥
અવ્યાકૃતં તદવ્યક્તમીશ ઇત્યિપ ગીયતે ।
સવર્શ ક્તગુણાપેેતઃ સવર્જ્ઞાનાવભાસકઃ॥ ૩૧૧॥
વત ત્રઃ સત્યસઙ્ક પઃ સત્યકામઃ સ ઈશ્વરઃ ।

તસ્યૈતસ્ય મહાિવ ણાેમર્હાશક્તેમર્હીયસઃ॥ ૩૧૨॥
સવર્જ્ઞ વેશ્વર વાિદકારણ વાન્મની ષણઃ ।
કારણં વપુિરત્યાહુઃ સમ ષ્ટ સ વ િંહતમ્॥ ૩૧૩॥
આન દપ્રચુર વને છાદક વને કાેશવત્ ।
સષૈાન દમયઃ કાેશ ઇતીશસ્ય િનગદ્યતે॥ ૩૧૪॥
સવાપરમહેતુ વા સષુુ પ્તસ્થાન મ યતે ।
પ્રાકૃતઃ પ્રલયાે યત્ર શ્રાવ્યતે શ્રુ ત ભમુર્હુઃ॥ ૩૧૫॥
અજ્ઞાનં વ્યષ્ટ ભપ્રાયાદનેક વને ભદ્યતે ।
અજ્ઞાન ત્તયાે નાના તત્તદુ્ગણિવલક્ષણાઃ॥ ૩૧૬॥
વનસ્ય વ્યષ્ટ ભપ્રાયાદ્ભૂ હા ઇત્યનેકતા ।
યથા તથવૈાજ્ઞાનસ્ય વ્ય ષ્ટતઃ સ્યાદનેકતા॥ ૩૧૭॥
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verses 318-329 Pratyagatman

॥ ૧૫॥ પ્રત્યગાત્મન્॥
વ્ય ષ્ટમર્ લનસ વષૈા રજસા તમસા યુતા ।
તતાે િનકૃષ્ટા ભવ ત યાપેાિધઃ પ્રત્યગાત્મનઃ॥ ૩૧૮॥
ચૈત યં વ્યષ્ટ વ ચ્છન્નં પ્રત્યગાત્મે ત ગીયતે ।
સાભાસં વ્યષ્ટ પુિહતં સત્તાદા યને તદુ્ગણૈઃ॥ ૩૧૯॥
અ ભભૂતઃ સ અેવાત્મા વ ઇત્ય ભધીયતે ।
િક ચજ્જ્ઞ વાનીશ્વર વસસંાિર વાિદધમર્વાન્॥ ૩૨૦॥
અસ્ય વ્ય ષ્ટરહઙ્કારકારણ વને કારણમ્ ।
વપુ તત્રા ભમા યાત્મા પ્રાજ્ઞ ઇત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૩૨૧॥
પ્રાજ્ઞ વમસ્યૈકાજ્ઞાનભાસક વને સ મતમ્ ।
વ્યષ્ટેિનકૃષ્ટ વનેાસ્ય નાનેકાજ્ઞાનભાસનમ્॥ ૩૨૨॥
વ પાચ્છાદક વનેા યાન દપ્રચુર વતઃ ।

કારણં વપુરાન દમયઃ કાેશ ઇતીયર્તે॥ ૩૨૩॥
અસ્યાવસ્થા સષુુ પ્તઃ સ્યાદ્યત્રાન દઃ પ્રકૃ યતે ।
અેષાેઽહં સખુમ વા સં ન તુ િક ચદવેિદષમ્॥ ૩૨૪॥
ઇત્યાન દસમુ કષર્ઃ પ્રબુદ્ધષેુ દૃ યતે ।
સમ તેરિપ ચ વ્ય તે ભયાવેર્ન ક્ષવત્॥ ૩૨૫॥
અભેદ અેવ નાે ભેદાે ત્યેક વને વ તુતઃ ।
અભેદ અેવ જ્ઞાતવ્ય તથેશપ્રાજ્ઞયાેરિપ॥ ૩૨૬॥
સત્યુપા યાેર ભન્ન વે ક્વ ભેદ ત દ્વ શષ્ટયાેઃ ।
અેક ભાવે તરઙ્ગા યાેઃ કાે ભેદઃ પ્ર ત બ બયાેઃ॥ ૩૨૭॥
અજ્ઞાનતદવ ચ્છન્નાભાસયાે ભયાેરિપ ।
આધારં શદુ્ધચૈત યં યત્તત્તુયર્ મતીયર્તે॥ ૩૨૮॥
અેતદેવાિવિવક્તં સદુપાિધ યાં ચ તદુ્ગણૈઃ ।
મહાવાક્યસ્ય વાચ્યાથા િવિવક્તં લક્ષ્ય ઇ યતે॥ ૩૨૯॥

ved.pdf 33



સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

verses 330-333 Ishvara,the cause of the universe

॥ ૧૬॥ ઈશ્વરઃ॥
અન તશ ક્તસ પન્નાે માયાપેાિધક ઈશ્વરઃ ।
ઈક્ષામાત્રેણ જ ત િવશ્વમેતચ્ચરાચરમ્॥ ૩૩૦॥
અ દ્વતીય વમાત્રાેઽસાૈ િન પાદાન ઈશ્વરઃ ।
વયમવે કથં સવ જતી ત ન શઙ્ક્યતામ્॥ ૩૩૧॥

િન મત્તમ યપુાદાનં વયમવે ભવ પ્રભુઃ ।
ચરાચરાત્મકં િવશ્વં જત્યવ ત લુ પ ત॥ ૩૩૨॥
વપ્રાધા યને જગતાે િન મત્તમિપ કારણમ્ ।

ઉપાદાનં તથાપેાિધપ્રાધા યને ભવત્યયમ્॥ ૩૩૩॥

verses 334-337 Creation of the Five Elements

॥ ૧૭॥ પ ચભૂત ષ્ટઃ॥
યથા લૂતા િન મતં્ત ચ વપ્રધાનતયા ભવેત્ ।
વશર રપ્રધાન વનેાપેાદાનં તથેશ્વરઃ॥ ૩૩૪॥

તમઃપ્રધાનપ્રકૃ તિવ શષ્ટા પરમાત્મનઃ ।
અભૂ સકાશાદાકાશમાકાશાદ્વાયુ ચ્યતે॥ ૩૩૫॥
વાયાેર ગ્ તથવૈાગ્ ેરાપાેઽદ્ યઃ થવી ક્રમાત્ ।
શક્તે તમઃપ્રધાન વં ત કાય ડ્યદશર્નાત્॥ ૩૩૬॥
આરભ તે કાયર્ગુણા યે કારણગુણા િહ તે ।
અેતાિન સૂ મભૂતાિન ભૂતમાત્રા અિપ ક્રમાત્॥ ૩૩૭॥

verses 338-341 The Subtle Body

॥ ૧૮॥ સૂ મદેહઃ॥
અેતે યઃ સૂ મભૂતે યઃ સૂ મદેહા ભવ ત્યિપ ।
સ્થૂલા યિપ ચ ભૂતાિન ચા યાે યાંશિવમેલનાત્॥ ૩૩૮॥
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અપ ચીકૃતભૂતે યાે તં સપ્તદશાઙ્ગકમ્ ।
સસંારકારણં લઙ્ગમાત્મનાે ભાેગસાધનમ્॥ ૩૩૯॥
શ્રાતે્રાિદપ ચકં ચવૈ વાગાદ નાં ચ પ ચકમ્ ।
પ્રાણાિદપ ચકં બુ દ્ધમનસી લઙ્ગમુચ્યતે॥ ૩૪૦॥
શ્રાતે્ર વક્ચ જહ્વાઘ્રાણાિન પ ચ તાિન ।
આકાશાદ નાં સ વાંશે યાે ધી દ્રયા યનુક્રમતઃ॥ ૩૪૧॥

verses 342-349 The Internal Organ

॥ ૧૯॥ અ તઃકરણમ્॥
આકાશાિદગતાઃ પ ચ સા વકાંશાઃ પર પરમ્ ।
મ લ વવૈા તઃકરણમભવ સવર્કારણમ્॥ ૩૪૨॥
પ્રકાશક વાદેતષેાં સા વકાંશ વ મ યતે ।
પ્રકાશક વં સ વસ્ય વચ્છ વને યત તતઃ॥ ૩૪૩॥
તદ તઃકરણં ત્તભેદેન સ્યાચ્ચતુિવધમ્ ।
મનાે બુ દ્ધરહઙ્કાર શ્ચત્તં ચે ત તદુચ્યતે॥ ૩૪૪॥
સઙ્ક પાન્મન ઇત્યાહુબુર્ દ્ધરથર્સ્ય િનશ્ચયાત્ ।
અ ભમાનાદહઙ્કાર શ્ચત્તમથર્સ્ય ચ તનાત્॥ ૩૪૫॥
મનસ્યિપ ચ બુદ્ધાૈ ચ ચત્તાહઙ્કારયાેઃ ક્રમાત્ ।
અ તભાર્વાેઽત્ર બાેદ્ધવ્યાે લઙ્ગલક્ષણ સદ્ધયે॥ ૩૪૬॥
ચ તનં ચ મનાેધમર્ઃ સઙ્ક પાિદયર્થા તથા ।
અ તભાર્વાે મનસ્યવે સ ય ક્ચત્તસ્ય સ ય ત॥ ૩૪૭॥
દેહાદાવહ મત્યેવ ભાવાે દૃઢતરાે િધયઃ ।
દૃ યતેઽહઙૃ્કતે ત માદ તભાર્વાેઽત્ર યજુ્યતે॥ ૩૪૮॥
ત માદેવ તુ બુદ્ધઃે ક ર્ વં તિદતરસ્ય કરણ વમ્ ।
સદ્ યત્યાત્મન ઉભયં િવદ્યા સસંારકારણં માેહાત્॥ ૩૪૯॥
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verses 350-354 VijnAnamayakosha

॥ ૨૦॥ િવજ્ઞાનમયકાેશઃ॥
િવજ્ઞાનમયકાેશઃ સ્યાત્ બુ દ્ધજ્ઞાર્ને દ્રયૈઃ સહ ।
િવજ્ઞાનપ્રચુર વનેા યાચ્છાદકતયાત્મનઃ॥ ૩૫૦॥
િવજ્ઞાનમયકાેશાેઽય મ ત િવદ્વદ્ ભ ચ્યતે ।
અયં મહાનહઙ્કાર ત્તમા ક ર્લક્ષણઃ॥ ૩૫૧॥
અહં મમેત્યેવ સદા ભમાનં

દેહે દ્રયાદાૈ કુ તે ગ્ હાદાૈ ।
વા ભમાનઃ પુ ષાેઽયમવે

કતાર્ ચ ભાેક્તા ચ સખુી ચ દુઃખી॥ ૩૫૨॥
વવાસનાપ્રેિરત અેવ િનતં્ય

કરાે ત કમાભયલક્ષણં ચ ।
ભુઙ્ક્તે તદુ પન્નફલં િવ શષં્ટ

સખંુ ચ દુઃખં ચ પરત્ર ચાત્ર॥ ૩૫૩॥
નાનાયાેિનસહસ્રષેુ યમાનાે મુહુમુર્હુઃ ।
મ્રયમાણાે ભ્રમત્યેષ વઃ સસંારમ ડલે॥ ૩૫૪॥

verses 355-374 Manomayakosha

॥ ૨૧॥ મનાેમયકાેશઃ॥
મનાે મનાેમયઃ કાેશાે ભવજે્જ્ઞાને દ્રયૈઃ સહ ।
પ્રાચુય મનસાે યત્ર દૃ યતેઽસાૈ મનાેમયઃ॥ ૩૫૫॥
ચ તાિવષાદહષાર્દ્યાઃ કામાદ્યા અસ્ય ત્તયઃ ।
મનુતે મનસવૈષૈ ફલં કામયતે બિહઃ ।
યતતે કુ તે ભુઙ્ક્તે તન્મનઃ સવર્કારણમ્॥ ૩૫૬॥
મનાે હ્યમુ ય પ્રવણસ્ય હેતુ-

ર તબર્િહશ્ચાથર્મનને વે ત્ત ।
શ ◌ૃણાે ત જઘ્રત્યમનુવૈ ચેક્ષતે

વ ક્ત શત્ય ત્ત કરાે ત સવર્મ્॥ ૩૫૭॥
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બ ધશ્ચ માેક્ષાે મનસવૈ પુંસા-
મથાઽ યનથાઽ યમનુવૈ સ ય ત ।

શદુ્ધને માેક્ષાે મ લનને બ ધાે
િવવેકતાેઽથાઽ યિવવેકતાેઽ યઃ॥ ૩૫૮॥

રજ તમાે યાં મ લનં વશદુ્ધ-

મજ્ઞાનજં સ વગુણને િરક્તમ્ ।
મન તમાેદાષેસમ વત વા-

જડ વમાેહાલસતાપ્રમાદૈઃ ।
તરસૃ્કતં સન્ન તુ વે ત્ત વા તવં

પદાથર્ત વં હ્યપુલ યમાનમ્॥ ૩૫૯॥
ર ેદાષેૈયુર્ક્તં યિદ ભવ ત િવક્ષપેકગુણૈઃ

પ્રતીપૈઃ કામાદ્યૈરિનશમ ભભૂતં વ્યથય ત ।
કથ ચ સૂ માથાર્વગ તમદિપ ભ્રા ય ત શં

મનાેદ પાે યદ્વ પ્રબલમ તા વ તમિહમા॥ ૩૬૦॥
તતાે મુમુ ભર્વબ ધમુ યૈ

રજ તમાે યાં ચ તદ યકાયઃ ।
િવયાજે્ય ચત્તં પિરશદુ્ધસ વં

પ્રયં પ્રયત્નને સદૈવ કુયાર્ત્॥ ૩૬૧॥
ગભાર્વાસજિનપ્રણાશનજરાવ્યા યાિદષુ પ્રા ણનાં

યદ્દઃુખં પિરદૃ યતે ચ નરકે ત ચ્ચ તિય વા મુહુઃ ।
દાષેાનવે િવલાેક્ય સવર્િવષયે વાશાં િવમુચ્યા ભત-

શ્ચત્તગ્ર થિવમાેચનાય સમુ તઃ સ વં સમાલ બતામ્॥ ૩૬૨॥
યમષેુ િનરતાે ય તુ િનયમષેુ ચ યત્નતઃ ।
િવવેિકન તસ્ય ચત્તં પ્રસાદમિધગચ્છ ત॥ ૩૬૩॥
આસરુ ં સ પદં ત્ય વા ભજેદ્યાે દૈવસ પદમ્ ।
માેક્ષૈકકાઙ્ક્ષયા િનતં્ય તસ્ય ચત્તં પ્રસીદ ત॥ ૩૬૪॥
પરદ્રવ્યપરદ્રાેહપરિન દાપર સ્ત્રયઃ ।
નાલ બતે મનાે યસ્ય તસ્ય ચત્તં પ્રસીદ ત॥ ૩૬૫॥
આત્મવ સવર્ભૂતષેુ યઃ સમ વને પ ય ત ।
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સખંુ દુઃખં િવવેકેન તસ્ય ચત્તં પ્રસીદ ત॥ ૩૬૬॥
અત્ય તં શ્રદ્ધયા ભ યા ગુ મીશ્વરમાત્મિન ।
યાે ભજત્યિનશં ક્ષા ત તસ્ય ચત્તં પ્રસીદ ત॥ ૩૬૭॥
શષ્ટાન્નમીશાચર્નમાયર્સવેાં

તીથાર્ટનં વાશ્રમધમર્િનષ્ઠામ્ ।
યમાનષુ ક્ત િનયમાનુ ત્ત

ચત્તપ્રસાદાય વદ ત તજ્જ્ઞાઃ॥ ૩૬૮॥
કટ્વ લલવણાત્યુ ણતી ણ ક્ષિવદાિહનામ્ ।
પૂ તપયુર્ ષતાદ નાં ત્યાગઃ સ વાય ક પતે॥ ૩૬૯॥
શ્રુત્યા સ વપુરાણાનાં સવેયા સ વવ તનુઃ ।
અનુ ત્ત્યા ચ સાધનૂાં સ વ ત્તઃ પ્ર યતે॥ ૩૭૦॥
યસ્ય ચત્તં િનિવષયં હૃદયં યસ્ય શીતલમ્ ।
તસ્ય મતં્ર જગ સવ તસ્ય મુ ક્તઃ કર સ્થતા॥ ૩૭૧॥
િહતપિર મતભાે િનત્યમેકા તસવેી

સકૃદુ ચતિહતાે ક્તઃ વ પિનદ્રાિવહારઃ ।
અનુિનયમનશીલાે યાે ભજત્યુક્તકાલે

સ લભત ઇહ શીઘં્ર સાધુ ચત્તપ્રસાદમ્॥ ૩૭૨॥
ચત્તપ્રસાદેન િવનાવગ તું

બ ધં ન શક્નાે ત પરાત્મત વમ્ ।
ત વાવગત્યા તુ િવના િવમુ ક્ત-

નર્ સ ય ત બ્રહ્મસહસ્રકાેિટષુ॥ ૩૭૩॥
મનઃપ્રમાદઃ પુ ષસ્ય બ ધાે

મનઃપ્રસાદાે ભવબ ધમુ ક્તઃ ।
મનઃપ્રસાદાિધગમાય ત મા-

ન્મનાેિનરાસં િવદધીત િવદ્વાન્॥ ૩૭૪॥

verses 375-408 Pranamayakosha

॥ ૨૨॥ પ્રાણમયકાેશઃ॥
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પ ચાનામવે ભૂતાનાં ર શે યાેઽભવન્ ક્રમાત્ ।
વાક્પા ણપાદપાયપૂસ્થાિન કમ દ્રયા યનુ॥ ૩૭૫॥
સમ તે યાે ર શે યાે વ્યાેમાદ નાં િક્રયાત્મકાઃ ।
પ્રાણાદયઃ સમુ પન્નાઃ પ ચા યા તરવાયવઃ॥ ૩૭૬॥
પ્રાણઃ પ્રાગ્ગમનને સ્યાદપાનાેઽવાર્ગ્ગમનને ચ ।
વ્યાન તુ િવ વગ્ગમનાદુ ક્રા ત્યાેદાન ઇ યતે॥ ૩૭૭॥
અ શતાન્નરસાદ નાં સમીકરણધમર્તઃ ।
સમાન ઇત્ય ભપ્રેતાે વાયુયર્ તષેુ પ ચમઃ॥ ૩૭૮॥
િક્રયવૈ િદ યતે પ્રાયઃ પ્રાણકમ દ્રયે વલમ્ ।
તત તષેાં ર શે યાે જિનરઙ્ગીકૃતા બુધૈઃ॥ ૩૭૯॥
રાજસીં તુ િક્રયાશ ક્ત તમઃશ ક્ત જડા ત્મકામ્ ।
પ્રકાશ િપણીં સ વશ ક્ત પ્રાહુમર્હષર્યઃ॥ ૩૮૦॥
અેતે પ્રાણાદયઃ પ ચ પ ચકમ દ્રયૈઃ સહ ।
ભવે પ્રાણમયઃ કાેશઃ સ્થૂલાે યનેવૈ ચેષ્ટતે॥ ૩૮૧॥
યદ્યિન્ન પાદ્યતે કમર્ પુ યં વા પાપમવે વા ।
વાગાિદ ભશ્ચ વપષુા ત પ્રાણમયક ર્કમ્॥ ૩૮૨॥
વાયનુાેચ્ચા લતાે ક્ષાે નાના પેણ ચેષ્ટતે ।
ત મ વિનશ્ચલે સાેઽિપ િનશ્ચલઃ સ્યાદ્યથા તથા॥ ૩૮૩॥
પ્રાણકમ દ્રયૈદહઃ પ્રેયર્માણઃ પ્રવતર્તે ।
નાનાિક્રયાસુ સવર્ત્ર િવિહતાિવિહતાિદષુ॥ ૩૮૪॥
કાેશત્રયં મ લ વૈતદ્વપુઃ સ્યા સૂ મમાત્મનઃ ।
અ તસૂ મતયા લીનસ્યાત્મનાે ગમક વતઃ॥ ૩૮૫॥
લઙ્ગ મત્યુચ્યતે સ્થૂલાપેક્ષયા સૂ મ મ યતે ।
સવ લઙ્ગવપુ ર્તમેકધીિવષય વતઃ॥ ૩૮૬॥
સમ ષ્ટઃ સ્યાત્ત ગણઃ સામા યને વનં યથા ।
અેત સમષ્ટ પુિહતં ચૈત યં સફલં જગુઃ॥ ૩૮૭॥
િહર યગભર્ઃ સતૂ્રાત્મા પ્રાણ ઇત્યિપ પ ડતાઃ ।
િહર મયે બુ દ્ધગભ પ્રચકા ત િહર યવત્॥ ૩૮૮॥
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િહર યગભર્ ઇત્યસ્ય વ્યપદેશ તતાે મતઃ ।
સમ ત લઙ્ગદેહેષુ સતૂ્રવન્મ ણપઙ્ ક્તષુ ।
વ્યા ય સ્થત વા સતૂ્રાત્મા પ્રાણના પ્રાણ ઉચ્યતે॥ ૩૮૯॥
નૈકધીિવષય વને લઙ્ગં વ્ય ષ્ટભર્વત્યથ ।
યદેતદ્વ્યષ્ટ પુિહતં ચદાભાસસમ વતમ્॥ ૩૯૦॥
ચૈત યં તજૈસ ઇ ત િનગદ ત મની ષણઃ ।
તે ેમયા તઃકરણાપેાિધ વનેવૈ તજૈસઃ॥ ૩૯૧॥
સ્થૂલા સૂ મતયા વ્ય ષ્ટરસ્ય સૂ મવપુમર્તમ્ ।
અસ્ય ગરસસં્કારમય વાદ્વપુ ચ્યતે॥ ૩૯૨॥
વ ે ગરકાલીનવાસનાપિરક પતાન્ ।

તજૈસાે િવષયા ભુઙ્ક્તે સૂ માથાર્ સૂ મ ત્ત ભઃ॥ ૩૯૩॥
સમષ્ટેરિપ ચ વ્યષ્ટેઃ સામા યનેવૈ પવૂર્વત્ ।
અભેદ અેવ જ્ઞાતવ્યાે ત્યેક વે કુતાે ભદા॥ ૩૯૪॥
દ્વયાે પા યાેરેક વે તયાેર ય ભમાિનનાેઃ ।
સતૂ્રાત્મન તજૈસસ્યા યભેદઃ પવૂર્વન્મતઃ॥ ૩૯૫॥
અેવં સૂ મપ્રપ ચસ્ય પ્રકારઃ શાસ્ત્રસ મતઃ ।
અથ સ્થૂલપ્રપ ચસ્ય પ્રકારઃ ક યતે શ ◌ૃ ॥ ૩૯૬॥
તા યવે સૂ મભૂતાિન વ્યાેમાદ િન પર પરમ્ ।
પ ચીકૃતાિન સ્થૂલાિન ભવ ત શ ◌ૃ ત ક્રમમ્॥ ૩૯૭॥
ખાદ નાં ભૂતમેકૈકં સમમવે દ્વધા દ્વધા ।
િવભજ્ય ભાગં તત્રાદં્ય ત્ય વા ભાગં દ્વતીયકમ્॥ ૩૯૮॥
ચતુધાર્ સિુવભજ્યાથ તમેકૈકં િવિન ક્ષપેત્ ।
ચતુણા પ્રથમે ભાગે ક્રમેણ વાધર્મ તરા॥ ૩૯૯॥
તતાે વ્યાેમાિદભૂતાનાં ભાગાઃ પ ચ ભવ ત તે ।
વ વાધર્ભાગનેા યે યઃ પ્રાપ્તં ભાગચતુષ્ટયમ્॥ ૪૦૦॥

સયંાજે્ય સ્થૂલતાં યા ત વ્યાેમાદ િન યથાક્રમમ્ ।
અમુ ય પ ચીકરણસ્યાપ્રામા યં ન શઙ્ક્યતામ્॥ ૪૦૧॥
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ઉપલક્ષણમસ્યાિપ તિ ત્ર કરણશ્રુ તઃ ।
પ ચાનામિપ ભૂતાનાં શ્રૂયતેઽ યત્ર સ ભવઃ॥ ૪૦૨॥
તતઃ પ્રામા ણકં પ ચીકરણં મ યતાં બુધૈઃ ।
પ્રત્યક્ષાિદિવરાેધઃ સ્યાદ યથા િક્રયતે યિદ॥ ૪૦૩॥
આકાશવા વાેધર્મર્ તુ વહ્ યાદાવપુલ યતે ।
યથા તથાકાશવા વાનેાર્ગ્ યાદેધર્મર્ ઈક્ષ્યતે॥ ૪૦૪॥
અતાેઽપ્રામા ણક મ ત ન િક ચદિપ ચ ત્યતામ્ ।
ખાંશવ્યા પ્તશ્ચ ખવ્યા પ્તિવદ્યતે પાવકાિદષુ॥ ૪૦૫॥
તનેાપેલ યતે શ દઃ કારણસ્યા તરેકતઃ ।
તથા નભ વતાે ધમાઽ યગ્ યાદાવપુલ યતે॥ ૪૦૬॥
ન તથા િવદ્યતે વ્યા પ્તવર્હ્ યાદેઃ ખનભ વતાેઃ ।
સૂ મ વાદંશકવ્યાપ્તે તદ્ધમા નાપેલ યતે॥ ૪૦૭॥
કારણસ્યાનુ પેણ કાય સવર્ત્ર દૃ યતે ।
ત મા પ્રામા યમેષ્ટવ્યં બુધૈઃ પ ચીકૃતેરિપ॥ ૪૦૮॥

verses 409-416 The quintuplication of the Elements

॥ ૨૩॥ પ ચીકરણમ્॥
અનનેાેદ્ભૂતગુણકં ભૂતં વકે્ષ્યઽવધારય ।
શ દૈકગુણમાકાશં શ દ પશર્ગુણાેઽિનલઃ॥ ૪૦૯॥
તજેઃ શ દ પશર્ પૈગુર્ણવ કારણં ક્રમાત્ ।
આપશ્ચતુગુર્ણઃ શ દ પશર્ પરસઃૈ ક્રમાત્॥ ૪૧૦॥
અેતૈશ્ચતુ ભગર્ ધને સહ પ ચગુણા મહી ।
આકાશાંશતયા શ્રાતંે્ર શ દં ગ્ હ્ણા ત તદુ્ગણમ્॥ ૪૧૧॥
વઙ્મા તાંશકતયા પશ ગ્ હ્ણા ત તદુ્ગણમ્ ।
તે શકતયા ચક્ષૂ પં ગ્ હ્ણા ત તદુ્ગણમ્॥ ૪૧૨॥
અબંશકતયા જહ્વા રસં ગ્ હ્ણા ત તદુ્ગણમ્ ।
ભૂ યંશકતયા ઘ્રાણં ગ ધં ગ્ હ્ણા ત તદુ્ગણમ્॥ ૪૧૩॥
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કરાે ત ખાંશકતયા વાક્ શ દાેચ્ચારણિક્રયામ્ ।
વા વંશકતયા પાદાૈ ગમનાિદિક્રયાપરાૈ॥ ૪૧૪॥
તે શકતયા પાણી વહ્ યાદ્યચર્નત પરાૈ ।
જલાંશકતયાપેસ્થાે રેતાેમતૂ્રિવસગર્કૃત્॥ ૪૧૫॥
ભૂ યંશકતયા પાયુઃ કિઠનં મલમુ જેત્ ।
શ્રાતે્રસ્ય દૈવતં િદ યા વચાે વાયુદૃર્શાે રિવઃ॥ ૪૧૬॥

verses 417-429 The deities presiding over the senses

॥ ૨૪॥ ઇ દ્રયદેવતાઃ॥
જહ્વાયા વ ણાે દૈવં ઘ્રાણસ્ય વ શ્વનાવુભાૈ ।
વાચાેઽ ગ્ હર્ તયાેિર દ્રઃ પાદયાે તુ િત્રિવક્રમઃ॥ ૪૧૭॥
પાયાે ર્ત્યુ પસ્થસ્ય વિધદૈવં પ્ર પ તઃ ।
મનસાે દૈવતં ચ દ્રાે બુદ્ધદેવં હ પ તઃ॥ ૪૧૮॥
દ્ર વહઙૃ્કતેદવં ક્ષતે્રજ્ઞ શ્ચત્તદૈવતમ્ ।

િદગાદ્યા દેવતાઃ સવાર્ઃ ખાિદસ વાંશસ ભવાઃ॥ ૪૧૯॥
સ મતા ઇ દ્રયસ્થાને વ દ્રયાણાં સમ તતઃ ।
િનગ્ હ્ણ ત્યનુગ્ હ્ણ ત પ્રા ણકમાર્નુ પતઃ॥ ૪૨૦॥
શર રકરણગ્રામપ્રાણાહમિધદેવતાઃ ।
પ ચૈતે હેતવઃ પ્રાેક્તા િન પત્તાૈ સવર્કમર્ણામ્॥ ૪૨૧॥
કમાર્નુ પેણ ગુણાેદયાે ભવે-

દુ્ગણાનુ પેણ મનઃપ્ર ત્તઃ ।
મનાનેુ ત્તૈ ભયાત્મકે દ્રયૈ-

િનવર્ત્યર્તે પુ યમપુ યમત્ર॥ ૪૨૨॥
કરાે ત િવજ્ઞાનમયાેઽ ભમાનં

કતાર્હમવેે ત તદાત્મના સ્થતઃ ।
આત્મા તુ સાક્ષી ન કરાે ત િક ચ-

ન્ન કારયત્યેવ તટસ્થવ સદા॥ ૪૨૩॥
દ્રષ્ટા શ્રાેતા વક્તા કતાર્ ભાેક્તા ભવત્યહઙ્કારઃ ।
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વયમેત દ્વકૃતીનાં સાક્ષી િનલપ અેવાત્મા॥ ૪૨૪॥
આત્મનઃ સા ક્ષમાત્ર વં ન ક ર્ વં ન ભાે તા ।
રિવવ પ્રા ણ ભલાકે િક્રયમાણષેુ કમર્સુ॥ ૪૨૫॥
ન હ્યકર્ઃ કુ તે કમર્ ન કારય ત જ તવઃ ।
વ વભાવાનુરાેધને વતર્ તે વ વકમર્સુ॥ ૪૨૬॥

તથવૈ પ્રત્યગાત્માિપ રિવવિન્ન ક્રયાત્મના ।
ઉદાસીનતયવૈા તે દેહાદ નાં પ્ર ત્તષુ॥ ૪૨૭॥
અજ્ઞા વવૈં પરં ત વં માયામાેિહતચેતસઃ ।
વાત્મ યારાપેય ત્યેત ક ર્ વાદ્ય યગાેચરમ્॥ ૪૨૮॥

આત્મ વ પમિવચાયર્ િવમૂઢબુ દ્ધ-

રારાપેયત્ય ખલમેતદનાત્મકાયર્મ્ ।
વાત્મ યસઙ્ગ ચ ત િન ક્રય અેવ ચ દ્રે

દૂરસ્થમેઘકૃતધાવનવદ્ભ્રમેણ॥ ૪૨૯॥

verses 430-433 The Creation of the gross Universe

॥ ૨૫॥ જગદુ પ ત્તઃ॥
આત્માનાત્મિવવેકં સુ્ફટતરમગ્રે િનવેદિય યામઃ ।
ઇમમાકણર્ય િવદ્વન્ જગદુ પ ત્તપ્રકારમા ત્ત્યા॥ ૪૩૦॥
પ ચીકૃતે યઃ ખાિદ યાે ભૂતે ય વીક્ષયે શતુઃ ।
સમુ પન્ન મદં સ્થૂલં બ્રહ્મા ડં સચરાચરમ્॥ ૪૩૧॥
વ્રીહ્યાદ્યાષેધયઃ સવાર્ વાયુતે ે બુભૂમયઃ ।
સવષામ યભૂદન્નં ચતુિવધશર િરણામ્॥ ૪૩૨॥
કે ચન્મા તભાજેનાઃ ખલુ પરે ચ દ્રાકર્તે ેઽશનાઃ

કે ચત્તાેયકણા શનાેઽપિર મતાઃ કે ચત્તુ દ્ભક્ષકાઃ ।
કે ચ પણર્ શલા ણાદનપરાઃ કે ચત્તુ માંસા શનઃ

કે ચદ્વ્રીિહયવાન્નભાજેનપરા વ ત્યમી જ તવઃ॥ ૪૩૩॥
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verses 434-456 The four different kinds of beings

॥ ૨૬॥ ચતુિવધં ભૂત તમ્॥
જરાયુ ડજ વેદ ેદ્ ભ દ્યાશ્ચતુિવધાઃ ।
વ વકમાર્નુ પેણ તા તષ્ઠ ત જ તવઃ॥ ૪૩૪॥

યત્ર તા જરાયુ ય તે નરાદ્યા જરાયુ ઃ ।
અ ડ તે સ્યુર ડે યાે તા યે િવહગાદયઃ॥ ૪૩૫॥
વેદા તાઃ વેદ તે યૂકા લૂક્ષાદયાેઽિપ ચ ।

ભૂ મમુદ્ ભદ્ય યે તા ઉદ્ ભ તે દુ્રમાદયઃ॥ ૪૩૬॥
ઇદં સ્થૂલવપુ ર્તં ભાૈ તકં ચ ચતુિવધમ્ ।
સામા યને સમ ષ્ટઃ સ્યાદેકધીિવષય વતઃ॥ ૪૩૭॥
અેત સમષ્ટ વ ચ્છન્નં ચૈત યં ફલસયંુતમ્ ।
પ્રાહુવશ્વાનર ઇ ત િવરાિડ ત ચ વૈિદકાઃ॥ ૪૩૮॥
વૈશ્વાનરાે િવશ્વનરે વાત્મ વનેા ભમાનતઃ ।
િવરાટ્ સ્યા દ્વિવધ વને વયમવે િવરાજનાત્॥ ૪૩૯॥
ચતુિવધં ભૂત તં તત્ત તિવશષેતઃ ।
નૈકધીિવષય વને પવૂર્વદ્વ્ય ષ્ટિર યતે॥ ૪૪૦॥
સાભાસં વ્યષ્ટ પુિહતં તત્તાદા યમપુાગતમ્ ।
ચૈત યં િવશ્વ ઇત્યાહુવદા તનયકાેિવદાઃ॥ ૪૪૧॥
િવશ્વ મ સ્થૂલદેહેઽત્ર વા ભમાનને તષ્ઠ ત ।
યત તતાે િવશ્વ ઇ ત ના ા સાથા ભવત્યયમ્॥ ૪૪૨॥
વ્ય ષ્ટરેષાસ્ય િવશ્વસ્ય ભવ ત સ્થૂલિવગ્રહઃ ।
ઉચ્યતેઽન્નિવકાિર વા કાેશાેઽન્નમય ઇત્યયમ્॥ ૪૪૩॥
દેહાેઽયં િપ ભુક્તાન્નિવકારાચ્છુક્લ શાે ણતાત્ ।

તઃ પ્રવધર્તેઽન્નને તદભાવે િવન ય ત॥ ૪૪૪॥
ત માદન્નિવકાિર વનેાયમન્નમયાે મતઃ ।
આચ્છાદક વાદેતસ્યા યસઃે કાેશવદાત્મનઃ॥ ૪૪૫॥
આત્મનઃ સ્થૂલભાેગાનામેતદાયતનં િવદુઃ ।
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શ દાિદિવષયા ભુઙ્ક્તે સ્થૂલા સ્થૂલાત્મિન સ્થતઃ॥ ૪૪૬॥
બિહરાત્મા તતઃ સ્થૂલભાેગાયતનમુચ્યતે ।
ઇ દ્રયૈ પનીતાનાં શ દાદ નામયં વયમ્ ।
દેહે દ્રયમનાેયુક્તાે ભાેક્તેત્યાહુમર્ની ષણઃ॥ ૪૪૭॥
અેકાદશદ્વારવતીહ દેહે

સાૈધે મહારાજ ઇવાક્ષવગઃ ।
સસંવે્યમાનાે િવષયાપેભાેગા-

નપુાિધસસં્થાે બુભજેુઽયમાત્મા॥ ૪૪૮॥
જ્ઞાને દ્રયા ણ િનજદૈવતચાેિદતાિન

કમ દ્રયા યિપ તથા મન આિદકાિન ।
વ વપ્રયાજેનિવધાૈ િનયતાિન સ ત

યત્નને િકઙ્કરજના ઇવ તં ભજ તે॥ ૪૪૯॥
યત્રાપેભુઙ્ક્તે િવષયા સ્થૂલાનષે મહામ તઃ ।
અહં મમે ત સષૈાસ્યાવસ્થા ગ્રિદતીયર્તે॥ ૪૫૦॥
અેત સમ ષ્ટવ્યષ્ટ ાેશ્ચાેભયાેર ય ભમાિનનાેઃ ।
ત દ્વશ્વવૈશ્વાનરયાેરભેદઃ પવૂર્વન્મતઃ॥ ૪૫૧॥
સ્થૂલસૂ મકારણાખ્યાઃ પ્રપ ચા યે િન િપતાઃ ।
તે સવઽિપ મ લ વૈકઃ પ્રપ ચાેઽિપ મહા ભવેત્॥ ૪૫૨॥
મહાપ્રપ ચાવ ચ્છન્નં િવશ્વપ્રાજ્ઞાિદલક્ષણમ્ ।
િવરાડાદ શપયર્ તં ચૈત યં ચૈકમવે તત્॥ ૪૫૩॥
યદનાદ્ય તમવ્યકં્ત ચૈત યમજમક્ષરમ્ ।
મહાપ્રપ ચને સહાિવિવક્તં સદયાેઽ ગ્ વત્॥ ૪૫૪॥
ત સવ ખ વદં બ્રહ્મતે્યસ્ય વાક્યસ્ય પ ડતૈઃ ।
વાચ્યાથર્ ઇ ત િનણ તં િવિવક્તં લક્ષ્ય ઇત્યિપ॥ ૪૫૫॥
સ્થૂલાદ્યજ્ઞાનપયર્ તં કાયર્કારણલક્ષણમ્ ।
દૃ યં સવર્મનાત્મે ત િવ નીિહ િવચક્ષણ॥ ૪૫૬॥
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verses 457-509 The nature of the Atman described

॥ ૨૭॥આત્મન્॥
અ તઃકરણતદ્વ ૃ ત્તદ્રષૃ્ટ િનત્યમિવિક્રયમ્ ।
ચૈત યં યત્તદાત્મે ત બુદ્ યા બુ ય વ સૂ મયા॥ ૪૫૭॥
અેષ પ્રત્ય વપ્રકાશાે િનરંશાેઽ-

સઙ્ગઃ શદુ્ધઃ સવર્દૈક વભાવઃ ।
િનત્યાખ ડાન દ પાે િનર હઃ

સાક્ષી ચેતા કેવલાે િનગુર્ણશ્ચ॥ ૪૫૮॥
નવૈ પ્રત્યગ્ યતે વધર્તે નાે

િક ચન્નાપક્ષીયતે નવૈ નાશમ્ ।
આત્મા િનત્યઃ શાશ્વતાેઽયં પુરાણાે

નાસાૈ હ યાે હ યમાને શર રે॥ ૪૫૯॥
જન્મા ત વિવ દ્ધયઃ પિરણ તશ્ચાપક્ષ તનાર્શનં

દૃ યસ્યવૈ ભવ ત ષિડ્વકૃતયાે નાનાિવધા વ્યાધયઃ ।
સ્થૂલ વાિદ ચ નીલતાદ્યિપ મ તવર્ણાર્શ્રમાિદપ્રથા

દૃ ય તે વપષુાે ન ચાત્મન ઇમે ત દ્વિક્રયાસા ક્ષણઃ॥ ૪૬૦॥
અ મન્નાત્મ યનાત્મ વમનાત્મ યાત્મતાં પનુઃ ।
િવપર તતયા યસ્ય સસંર ત િવમાેહતઃ॥ ૪૬૧॥
ભ્રા ત્યા મનુ યાેઽહમહં દ્વ ેઽહં

તજ્જ્ઞાેઽહમજ્ઞાેઽહમતીવ પાપી ।
ભ્રષ્ટાેઽ મ શષ્ટાેઽ મ સખુી ચ દુઃખી-

ત્યેવં િવમુહ્યાત્મિન ક પય ત॥ ૪૬૨॥
અનાત્મનાે જન્મજરા ત ધા-

ણાસખુક્લેશભયાિદધમાર્ન્ ।
િવપયર્યેણ હ્યતથાિવધેઽ મ-

ન્નારાપેય ત્યાત્મિન બુ દ્ધદાષેાત્॥ ૪૬૩॥
ભ્રા ત્યા યત્ર યદ યાસ ત કૃતને ગુણને વા ।
દાષેેણા ય માત્રેણ સ ન સ બ યતે ક્વ ચત્॥ ૪૬૪॥
િક મ ર્ગ ણા બુપૂરેણાદ્રર્ વ ચ્છ ત ।
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દૃ ષ્ટસં સ્થતપીતને શઙ્ખઃ પીતાયતે િકમુ॥ ૪૬૫॥
વાતક પતનૈલ્યને વ્યાેમ િક મ લનાયતે ।
શ યઃ —

પ્રત્યગાત્મ યિવષયેઽનાત્મા યાસઃ કથં પ્રભાે॥ ૪૬૬॥
પુરાે દષૃ્ટે િહ િવષયેઽ યસ્ય ત િવષયા તરમ્ ।
તદ્દષંૃ્ટ શુ ક્તર વાદાૈ સાદૃ યાદ્યનુબ ધતઃ॥ ૪૬૭॥
પરત્ર પવૂર્દષૃ્ટસ્યાવભાસઃ તલક્ષણઃ ।
અ યાસઃ સ કથં વા મન્ ભવેદાત્મ યગાેચરે॥ ૪૬૮॥
નાનુભૂતઃ કદા યાત્માનનુભૂતસ્ય વ તનુઃ ।
સાદૃ યં સ ય ત કથમનાત્મિન િવલક્ષણે॥ ૪૬૯॥
અનાત્મ યાત્મતા યાસઃ કથમષે સમાગતઃ ।
િન ત્તઃ કથમેતસ્ય કેનાપેાયને સ ય ત॥ ૪૭૦॥
ઉપાિધયાેગ ઉભયાેઃ સમ અેવેશ વયાેઃ ।

વસ્યવૈ કથં બ ધાે નેશ્વરસ્યા ત ત કથમ્॥ ૪૭૧॥
અેત સવ દયાદષૃ્ટ ા કરામલકવ સુ્ફટમ્ ।
પ્ર તપાદય સવર્જ્ઞ શ્રીગુરાે ક ણાિનધે॥ ૪૭૨॥
શ્રીગુ ઃ —

ન તાવદયમેકા તનેાત્માઽિવષય ઇ યતે ।
અસ્યા મ પ્રત્યયાથર્ વાદપરાેક્ષાચ્ચ સવર્શઃ॥ ૪૭૩॥
પ્ર સ દ્ધરાત્મનાેઽ ત્યેવ ન કસ્યાિપ ન દૃ યતે ।
પ્રત્યયાે નાહમ મી ત ન હ્ય ત પ્રત્યગાત્મિન॥ ૪૭૪॥
ન કસ્યાિપ વસદ્ભાવે પ્રમાણમ ભકાઙ્ક્ષ્યતે ।
પ્રમાણાનાં ચ પ્રામા યં યન્મૂલં િકનુ બાેધયેત્॥ ૪૭૫॥
માયાકાય તરાેભૂતાે નષૈ આત્માનુભૂયતે ।
મેઘ દૈયર્થા ભાનુ તથાયમહમાિદ ભઃ॥ ૪૭૬॥
પુરસ્થ અેવ િવષયે વ તુ ય યસ્યતા મ ત ।
િનયમાે ન કૃતઃ સદ્ ભભ્રાર્ તરેવાત્ર કારણમ્॥ ૪૭૭॥
દગૃાદ્યિવષયે વ્યાે નીલતાિદ યથાબુધાઃ ।
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અ યસ્ય ત તથવૈા મન્નાત્મ યિપ મ તભ્રમાત્॥ ૪૭૮॥
અનાત્મ યાત્મતા યાસે ન સાદૃ યમપેક્ષ્યતે ।
પીતાેઽયં શઙ્ખ ઇત્યાદાૈ સાદૃ યં િકમપે ક્ષતમ્॥ ૪૭૯॥
િન પાિધભ્રમે વસ્ય નવૈાપેક્ષા પ્રદૃ યતે । વ મન્નવૈા
સાપેાિધ વવે તદ્દષંૃ્ટ ર જુસપર્ભ્રમાિદષુ॥ ૪૮૦॥
તથાિપ િક ચદ્વક્ષ્યા મ સાદૃ યં શ ◌ૃ ત પરઃ ।
અત્ય તિનમર્લઃ સૂ મ આત્માયમ તભા વરઃ॥ ૪૮૧॥
બુ દ્ધ તથવૈ સ વાત્મા સાભાસા ભા વરામલા ।
સાંિન યાદાત્મવદ્ભા ત સયૂર્વ સ્ફિટકાે યથા॥ ૪૮૨॥
આત્માભાસં તતાે બુ દ્ધબુર્દ્ યાભાસં તતાે મનઃ ।
અક્ષા ણ મન આભાસા યક્ષાભાસ મદં વપુઃ ।
અત અેવાત્મતાબુ દ્ધદહાક્ષાદાવનાત્મિન॥ ૪૮૩॥
મૂઢાનાં પ્ર ત બ બાદાૈ બાલાના મવ દૃ યતે ।
સાદૃ યં િવદ્યતે બુદ્ધાવાત્મનાેઽ યાસકારણમ્॥ ૪૮૪॥
અનાત્મ યહ મત્યેવ યાેઽયમ યાસ ઈિરતઃ ।
સ્યાદુત્તરાેત્તરા યાસે પવૂર્પવૂર્ તુ કારણમ્॥ ૪૮૫॥
સુ પ્તમૂછા થતે વવે દષૃ્ટઃ સસંારલક્ષણઃ ।
અનાિદરેષાિવદ્યા ત સસં્કારાેઽિપ ચ તાદશૃઃ॥ ૪૮૬॥
અ યાસબાધાગમનસ્ય કારણં

શ ◌ૃ પ્રવક્ષ્યા મ સમાિહતાત્મા ।
ય માિદદં પ્રાપ્તમનથર્ તં

જન્મા યયવ્યાિધજરાિધદુઃખમ્॥ ૪૮૭॥
આત્માપેાધેરિવદ્યાયા અ ત શ ક્તદ્વયં મહત્ ।
િવક્ષપે આ તશ્ચે ત યા યાં સસંાર આત્મનઃ॥ ૪૮૮॥
આ ત તમસઃ શ ક્ત તદ્ યાવરણકારણમ્ ।
મૂલાિવદ્યે ત સા પ્રાેક્તા યયા સ માેિહતં જગત્॥ ૪૮૯॥
િવવેકવાન ય તયાૈ ક્તકાેઽિપ

શ્રુતાત્મત વાેઽિપ ચ પ ડતાેઽિપ ।
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શ યા યયા સં તબાેધદૃ ષ્ટ-

રાત્માનમાત્મસ્થ મમં ન વેદ॥ ૪૯૦॥
િવક્ષપેના ી રજસ તુ શ ક્તઃ

પ્ર ત્તહેતુઃ પુ ષસ્ય િનત્યમ્ ।
સ્થૂલાિદ લઙ્ગા તમશષેમેતદ્-

યયા સદાત્મ યસદેવ સયૂતે॥ ૪૯૧॥
િનદ્રા યથા પૂ ષમપ્રમતં્ત

સમા ણાેતીયમિપ પ્રતીચમ્ ।
તથા ણાેત્યા તશ ક્તર ત-

િવક્ષપેશ ક્ત પિરજૃ ભય તી॥ ૪૯૨॥
શ યા મહત્યાવરણા ભધાનયા

સમા તે સત્યમલ વ પે ।
પુમાનનાત્મ યહમષે અેવે-

ત્યાત્મ વબુ દ્ધ િવદધા ત માેહાત્॥ ૪૯૩॥
યથા પ્રસુ પ્તપ્ર તભાસદેહે

વાત્મ વધીરેષ તથા હ્યનાત્મનઃ ।
જન્મા યય દ્ભય ટ્છ્ર માદ -

નારાપેયત્યાત્મિન તસ્ય ધમાર્ન્॥ ૪૯૪॥
િવક્ષપેશ યા પિરચાેદ્યમાનઃ

કરાે ત કમાર્ યુભયાત્મકાિન ।
ભુ ન અેત ફલમ યપુાતં્ત

પિરભ્રમત્યેષ ભવા બુરાશાૈ॥૪૯૫॥
અ યાસદાષેા સમપુાગતાેઽયં

સસંારબ ધઃ પ્રબલઃ પ્રતીચઃ ।
યદ્યાેગતઃ ક્લ ય ત ગભર્વાસ-

જન્મા યયક્લેશભયૈરજસ્રમ્॥ ૪૯૬॥
અ યાસાે નામ ખ વષે વ તનુાે યાેઽ યથાગ્રહઃ ।
વાભાિવકભ્રા તમૂલં સં તેરાિદકારણમ્॥ ૪૯૭॥

સવાર્નથર્સ્ય તદ્બ જં યાેઽ યથાગ્રહ આત્મનઃ ।
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તતઃ સસંારસ પાતઃ સ તતક્લેશલક્ષણઃ॥ ૪૯૮॥
અ યાસાદેવ સસંારાે નષ્ટેઽ યાસે ન દૃ યતે ।
તદેતદુભયં પષં્ટ પ ય વં બદ્ધમુક્તયાેઃ॥ ૪૯૯॥
બદં્ધ પ્ર ત્તતાે િવ દ્ધ મુક્તં િવ દ્ધ િન ત્તતઃ ।
પ્ર ત્તરેવ સસંારાે િન ત્તમુર્ ક્તિર યતે॥ ૫૦૦॥
આત્મનઃ સાેઽયમ યાસાે મ યાજ્ઞાનપુરઃસરઃ ।
અસ ક પાેઽિપ સસંારં તનુતે ર જુસપર્વત્॥ ૫૦૧॥
ઉપાિધયાેગસા યેઽિપ વવ પરમાત્મનઃ ।
ઉપાિધભેદાન્નાે બ ધ ત કાયર્મિપ િક ચન॥ ૫૦૨॥
અસ્યાપેાિધઃ શદુ્ધસ વપ્રધાના

માયા યત્ર વસ્ય ના ત્ય પભાવઃ ।
સ વસ્યવૈાે કૃષ્ટતા તને બ ધાે

નાે િવક્ષપે ત કૃતાે લેશમાત્રઃ॥ ૫૦૩॥
સવર્જ્ઞાેઽપ્ર તબદ્ધબાેધિવભવ તનેવૈ દેવઃ વયં

માયાં વામવલ બ્ય િનશ્ચલતયા વચ્છ દ ત્તઃ પ્રભુઃ ।
ષ્ટ સ્થત્યદનપ્રવેશયમનવ્યાપારમાત્રેચ્છયા

કુવર્ ક્ર ડ ત તદ્રજ તમ ઉભે સં ત ય શ યા વયા॥ ૫૦૪॥
ત માદા તિવકે્ષપાૈ િક ચ કતુ ન શક્નુતઃ ।
વયમવે વત ત્રાેઽસાૈ ત પ્ર ત્તિનરાેધયાેઃ॥ ૫૦૫॥

તમવે સાધુકમ ત શ્રુ તવર્ ક્ત મહે શતુઃ ।
િનગ્રહેઽનુગ્રહે શ ક્તરા તક્ષપેયાેયર્તઃ॥ ૫૦૬॥
રજસ તમસશ્ચવૈ પ્રાબલ્યં સ વહાનતઃ ।

વાપેાધાૈ તથા વે ત કાય બલવત્તરમ્॥ ૫૦૭॥
તને બ ધાેઽસ્ય વસ્ય સસંારાેઽિપ ચ ત કૃતઃ ।
સ પ્રાપ્તઃ સવર્દા યત્ર દુઃખં ભૂયઃ સ ઈક્ષતે॥ ૫૦૮॥
અેતસ્ય સં તેહતુર યાસાેઽથર્િવપયર્યઃ ।
અ યાસમૂલમજ્ઞાનમાહુરા તલક્ષણમ્॥૫૦૯॥
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verses 510-519 Knowledge destroys Ignorance, not Action

॥ ૨૮॥ અજ્ઞાનિન ત્તઃ॥
અજ્ઞાનસ્ય િન ત્ત તુ જ્ઞાનનેવૈ ન કમર્ણા ।
અિવરાેિધતયા કમર્ નવૈાજ્ઞાનસ્ય બાધકમ્॥ ૫૧૦॥
કમર્ણા યતે જ તુઃ કમર્ણવૈ પ્રલીયતે ।
કમર્ણઃ કાયર્મવેષૈા જન્મ ત્યુપર પરા॥ ૫૧૧॥
નૈત મા કમર્ણઃ કાયર્મ યદ ત િવલક્ષણમ્ ।
અજ્ઞાનકાય ત કમર્ યતાેઽજ્ઞાનને વધર્તે॥ ૫૧૨॥
યદે્યન વધર્તે તને નાશ તસ્ય ન સ ય ત ।
યને યસ્ય સહાવસ્થા િનરાેધાય ન ક પતે॥ ૫૧૩॥
નાશક વં તદુભયાેઃ કાે નુ ક પિયતું ક્ષમઃ ।
સવ કમાર્િવરાે યવે યતાેઽજ્ઞાનસ્ય સવર્દા॥ ૫૧૪॥
તતાેઽજ્ઞાનસ્ય િવ ચ્છ ત્તઃ કમર્ણા નવૈ સ ય ત ।
યસ્ય પ્ર વંસજનકાે ય સયંાેગાેઽ ત ત ક્ષણે॥ ૫૧૫॥
તયાેરેવ િવરાેિધ વં યુક્તં ભન્ન વભાવયાેઃ ।
તમઃપ્રકાશયાેયર્દ્વ પર પરિવરાેિધતા॥ ૫૧૬॥
અજ્ઞાનજ્ઞાનયાે તદ્વદુભયાેરેવ દૃ યતે ।
ન જ્ઞાનને િવનાઽજ્ઞાનનાશઃ કેનાિપ સ ય ત॥ ૫૧૭॥
ત માદજ્ઞાનિવ ચ્છત્ત્યૈ જ્ઞાનં સ પાદયે સધુીઃ ।
આત્માનાત્મિવવેકેન જ્ઞાનં સ ય ત ના યથા॥ ૫૧૮॥
યુ યાત્માનાત્મનાે ત મા કરણીયં િવવેચનમ્ ।
અનાત્મ યાત્મતાબુ દ્ધગ્ર થયન િવદ યર્તે॥ ૫૧૯॥

verses 520-611 Refutation of the false doctrines

॥ ૨૯॥ કુમત ખ ડનમ્॥ ૫૨૦-૬૧૧
આત્માનાત્મિવવેકાથ િવવાદાેઽયં િન યતે ।
યનેાત્માનાત્મનાે ત વં િવિવક્તં પ્રસુ્ફટાયતે॥ ૫૨૦॥
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મૂઢા અશ્રુતવેદા તાઃ વયં પ ડતમાિનનઃ ।
ઈશપ્રસાદરિહતાઃ સદુ્ગરાેશ્ચ બિહમુર્ખાઃ॥ ૫૨૧॥
િવવદ ત પ્રકારં તં શ ◌ૃ વક્ષ્યા મ સાદરમ્ ।
અત્ય તપામરઃ ક શ્ચ પુત્ર આત્મે ત મ યતે॥ ૫૨૨॥
આત્મનીવ વપતુ્રેઽિપ પ્રબલપ્રી તદશર્નાત્ ।
પતુ્રે તુ પુષ્ટે પુષ્ટાેઽહં નષ્ટે નષ્ટાેઽહ મત્યતઃ॥ ૫૨૩॥
અનુભૂ તબલાચ્ચાિપ યુ ક્તતાેઽિપ શ્રુતેરિપ ।
આત્મા વૈ પતુ્રનામાસીત્યેવં ચ વદ ત શ્રુ તઃ॥ ૫૨૪॥
દ પાદ્દ પાે યથા તદ્વ પતુઃ પતુ્રઃ પ્ર યતે ।
િપતુગુર્ણાનાં તનયે બી ઙુ્કરવદ ક્ષણાત્॥ ૫૨૫॥
અતાેઽયં પતુ્ર આત્મે ત મ યતે ભ્રા તમત્તમઃ ।
તન્મતં દૂષયત્ય યઃ પતુ્ર આત્મા કથં વ ત॥ ૫૨૬॥
પ્રી તમાત્રા કથં પતુ્ર આત્મા ભિવતુમહર્ ત ।
અ યત્રાપીક્ષ્યતે પ્રી તઃ ક્ષતે્રપાત્રધનાિદષુ॥ ૫૨૭॥
પતુ્રા દ્વ શષ્ટા દેહેઽ મ પ્રા ણનાં પ્રી તિર યતે ।
પ્રદ પ્તે ભવને પતંુ્ર ત્ય વા જ તુઃ પલાયતે॥ ૫૨૮॥
તં િવક્ર ણા ત દેહાથ પ્ર તકૂલં િનહ ત ચ ।
ત માદાત્મા તુ તનયાે ન ભવેચ્ચ કદાચન॥ ૫૨૯॥
ગુણ પાિદસાદૃ યં દ પવન્ન સતુે િપતુઃ ।
અવ્યઙ્ગા યતે વ્યઙ્ગઃ સગુુણાદિપ દુગુર્ણઃ॥ ૫૩૦॥
આભાસમાત્રા તાઃ સવાર્ યુક્તયાેઽ યુક્તયાેઽિપ ચ ।
પતુ્રસ્ય િપ વદ્ગહેે સવર્કાયષુ વ તષુુ॥ ૫૩૧॥
વા મ વદ્યાેતનાયા મન્નાત્મ વમપુચયર્તે ।

શ્રુત્યા તુ મખુ્યયા ત્ત્યા પતુ્ર આત્મે ત નાેચ્યતે॥ ૫૩૨॥
આૈપચાિરકમાત્મ વં પતુ્રે ત માન્ન મખુ્યતઃ ।
અહ પદપ્રત્યયાથા દેહ અેવ ન ચેતરઃ॥ ૫૩૩॥
પ્રત્યક્ષઃ સવર્જ તનૂાં દેહાેઽહ મ ત િનશ્ચયઃ ।
અેષ પુ ષાેઽન્નરસમય ઇત્યિપ ચ શ્રુ તઃ॥ ૫૩૪॥
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પુ ષ વં વદત્યસ્ય વાત્મા િહ પુ ષ તતઃ ।
આત્માયં દેહ અેવે ત ચાવાર્કેણ િવિન શ્ચતમ્॥ ૫૩૫॥
તન્મતં દૂષયત્ય યાેઽસહમાનઃ થગ્જનઃ ।
દેહ આત્મા કથં નુ સ્યા પરત ત્રાે હ્યચેતનઃ॥ ૫૩૬॥
ઇ દ્રયૈશ્ચાલ્યમાનાેઽયં ચેષ્ટતે ન વતઃ ક્વ ચત્ ।
આશ્રયશ્ચ રાદ નાં ગ્ હવદ્ગહૃમેિધનામ્॥ ૫૩૭॥
બાલ્યાિદનાનાવસ્થાવા શકુ્લશાે ણતસ ભવઃ ।
અતઃ કદાિપ દેહસ્ય નાત્મ વમપુપદ્યતે॥ ૫૩૮॥
બિધરાેઽહં ચ કાણાેઽહં મૂક ઇત્યનુભૂ તતઃ ।
ઇ દ્રયા ણ ભવ ત્યાત્મા યષેામ ત્યથર્વેદનમ્॥ ૫૩૯॥
ઇ દ્રયાણાં ચેતન વં દેહે પ્રાણાઃ પ્ર પ તમ્ ।
અેતમેત્યેત્યૂચુિર ત શ્રુત્યૈવ પ્ર તપાદ્યતે॥ ૫૪૦॥
યત ત માિદ દ્રયાણાં યુક્તમાત્મ વ મત્યમુમ્ ।
િનશ્ચયં દૂષયત્ય યાેઽસહમાનઃ થગ્જનઃ॥ ૫૪૧॥
ઇ દ્રયા ણ કથં વાત્મા કરણાિન કુઠારવત્ ।
કરણસ્ય કુઠારાદેશ્ચેતન વં ન હીક્ષ્યતે॥ ૫૪૨॥
શ્રુત્યાિધદેવતામવેે દ્રયષેપૂચયર્તે ।
ન તુ સાક્ષાિદ દ્રયાણાં ચેતન વમુદ યર્તે॥ ૫૪૩॥
અચેતનસ્ય દ પાદેરથાર્ભાસકતા યથા ।
તથવૈ ચ રાદ નાં જડાનામિપ સ ય ત॥ ૫૪૪॥
ઇ દ્રયાણાં ચેષ્ટિયતા પ્રાણાેઽયં પ ચ ત્તકઃ ।
સવાર્વસ્થા વવસ્થાવા સાેઽયમાત્મ વમહર્ ત ।
અહં ધાવાં ણાવાિનત્યાદ્યનુભવાદિપ॥ ૫૪૫॥
શ્રુત્યા યાેઽ તર આત્મા પ્રાણમય ઇતીયર્તે ય માત્ ।
ત મા પ્રાણસ્યાત્મ વં યુક્તં નાે કરણસજં્ઞાનાં ક્વાિપ॥ ૫૪૬॥
ઇ ત િનશ્ચયમેતસ્ય દૂષયત્યપરાે જડઃ ।
ભવત્યાત્મા કથં પ્રાણાે વાયુરેવષૈ આ તરઃ॥ ૫૪૭॥
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બિહયાર્ત્ય તરાયા ત ભ સ્ત્રકાવાયવુન્મુહુઃ ।
ન િહતં વાઽિહતં વા વમ યદ્વા વેદ િક ચન॥ ૫૪૮॥
જડ વભાવશ્ચપલઃ કમર્યુક્તશ્ચ સવર્દા ।
પ્રાણસ્ય ભાનં મન સ સ્થતે સપેુ્ત ન દૃ યતે॥ ૫૪૯॥
મન તુ સવ ના ત સવર્વેદનકારણમ્ ।
યત્ત માન્મન અેવાત્મા પ્રાણ તુ ન કદાચન॥ ૫૫૦॥
સઙ્ક પવાનહં ચ તાવાનહં ચ િવક પવાન્ ।
ઇત્યાદ્યનુભવાદ યાેઽ તર આત્મા મનાેમયઃ॥ ૫૫૧॥
ઇત્યાિદશ્રુ તસદ્ભાવાદુ્યક્તા મનસ આત્મતા ।
ઇ ત િનશ્ચયમેતસ્ય દૂષયત્યપરાે જડઃ॥ ૫૫૨॥
કથં મનસ આત્મ વં કરણસ્ય દગૃાિદવત્ ।
ક ર્પ્રયાજે્યં કરણં ન વયં તુ પ્રવતર્તે॥ ૫૫૩॥
કરણપ્રયાેક્તા યઃ કતાર્ તસ્યવૈાત્મ વમહર્ ત ।
આત્મા વત ત્રઃ પુ ષાે ન પ્રયાજે્યઃ કદાચન॥ ૫૫૪॥
અહં કતાર્ યહં ભાેક્તા સખુીત્યનુભવાદિપ ।
બુ દ્ધરાત્મા ભવત્યેવ બુ દ્ધધમા હ્યહઙૃ્ક તઃ॥ ૫૫૫॥
અ યાેઽ તર આત્મા િવજ્ઞાનમય ઇ ત વદ ત િનગમઃ ।
મનસાેઽિપ ચ ભન્નં િવજ્ઞાનમયં ક ર્ પમાત્માનમ્॥ ૫૫૬॥
િવજ્ઞાનં યજ્ઞં તનુતે કમાર્ ણ તનુતેઽિપ ચ ।
ઇત્યસ્ય ક ર્તા શ્રુત્યા મખુતઃ પ્ર તપાદ્યતે ।
ત માદ્યુક્તાત્મતા બુદ્ધિેર ત બાૈદ્ધને િન શ્ચતમ્॥ ૫૫૭॥
પ્રાભાકરતાિકકશ્ચ તાવુભાવ યમષર્યા ।
તિન્નશ્ચયં દૂષયતાે બુ દ્ધરાત્મા કથં વ ત॥ ૫૫૮॥
બુદ્ધરેજ્ઞાનકાયર્ વા દ્વના શ વા પ્ર તક્ષણમ્ ।
બુદ્ યાદ નાં ચ સવષામજ્ઞાને લયદશર્નાત્॥ ૫૫૯॥
અજ્ઞાેઽહ મત્યનુભવાદાસ્ત્રીબાલાિદગાેચરાત્ ।
ભવત્યજ્ઞાનમવેાત્મા ન તુ બુ દ્ધઃ કદાચન॥ ૫૬૦॥
િવજ્ઞાનમયાદ યં વાન દમયં પરં તથાત્માનમ્ ।
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અ યાેઽ તર આત્માન દમય ઇ ત િહ વદ ત વેદાેઽિપ॥ ૫૬૧॥
દુઃખપ્રત્યયશૂ ય વાદાન દમયતા મતા ।
અજ્ઞાને સકલં સપુ્તાૈ બુદ્ યાિદ પ્રિવલીયતે॥ ૫૬૨॥
દુઃ ખનાેઽિપ સષુુ યાદાવાન દમયતા તતઃ ।
સપુ્તાૈ િક ચન્ન નામીત્યનુભૂ તશ્ચ દૃ યતે॥ ૫૬૩॥
યત અેવમતાે યુક્તા હ્યજ્ઞાનસ્યાત્મતા ધ્રવુમ્ ।
ઇ ત તિન્નશ્ચયં ભાટ્ટા દૂષય ત વયુ ક્ત ભઃ॥ ૫૬૪॥
કથમજ્ઞાનમવેાત્મા જ્ઞાનં ચા યપુલ યતે ।
જ્ઞાનાભાવે કથં િવદ્યુરજ્ઞાેઽહ મ ત ચાજ્ઞતામ્ ।
અ વા સં સખુમવેાહં ન ના યત્ર િક ચન॥ ૫૬૫॥
ઇત્યજ્ઞાનમિપ જ્ઞાનં પ્રબુદ્ધષેુ પ્રદૃ યતે ।
પ્રજ્ઞાનઘન અેવાન દમય ઇત્યિપ શ્રુ તઃ॥ ૫૬૬॥
પ્રબ્રવીત્યુભયાત્મ વમાત્મનઃ વયમવે િહ ।
આત્માત શ્ચ જડતનુઃ ખદ્યાેત ઇવ સ મતઃ॥ ૫૬૭॥
ન કેવલાજ્ઞાનમયાે ઘટકુડ્યાિદવ જડઃ ।
ઇ ત િનશ્ચયમેતષેાં દૂષયત્યપરાે જડઃ॥ ૫૬૮॥
જ્ઞાનાજ્ઞાનમય વાત્મા કથં ભિવતુમહર્ ત ।
પર પરિવ દ્ધ વાત્તજે ત મરવત્તયાેઃ॥ ૫૬૯॥
સામાનાિધકર યં વા સયંાેગાે વા સમાશ્રયઃ ।
તમઃપ્રકાશવજ્જ્ઞાનાજ્ઞાનયાનેર્ િહ સ ય ત॥ ૫૭૦॥
અજ્ઞાનમિપ િવજ્ઞાનં બુ દ્ધવાર્િપ ચ તદુ્ગણાઃ ।
સષુુપ્તાૈ નાપેલ ય તે ય ક ચદિપ વાપરમ્॥ ૫૭૧॥
માત્રાિદલક્ષણં િક તુ શૂ યમવેાપેલ યતે ।
સષુુપ્તાૈ ના યદ ત્યેવ નાહમ યાસ મત્યનુ॥ ૫૭૨॥
સપુ્તાે થતજનૈઃ સવઃ શૂ યમવેાનુ મયર્તે ।
યત્તતઃ શૂ યમવેાત્મા ન જ્ઞાનાજ્ઞાનલક્ષણઃ॥ ૫૭૩॥
વેદેના યસદેવેદમગ્ર આસીિદ ત સુ્ફટમ્ ।
િન ચ્યતે યત ત માચ્છૂ યસ્યવૈાત્મતા મતા॥ ૫૭૪॥
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અસન્નવે ઘટઃ પવૂ યમાનઃ પ્રદૃ યતે ।
ન િહ કુ ભઃ પુરૈવા તઃ સ્થ વાેદે ત બિહમુર્ખઃ॥ ૫૭૫॥
યત્ત માદસતઃ સવ સિદદં સમ યત ।
તતઃ સવાર્ત્મના શૂ યસ્યવૈાત્મ વં સમહર્ ત॥ ૫૭૬॥
ઇત્યેવં પ ડત મ યૈઃ પર પરિવરાેિધ ભઃ ।
તત્તન્મતાનુ પા પશ્રુ તયુ યનુભૂ ત ભઃ॥ ૫૭૭॥
િનણ તમત તાિન ખ ડતા યવે પ ડતૈઃ ।
શ્રુ ત ભશ્ચા યનુભવૈબાર્ધકૈઃ પ્ર તવાિદનામ્॥ ૫૭૮॥
યત ત માત્તુ પતુ્રાદેઃ શૂ યા તસ્ય િવશષેતઃ ।
સસુાિધતમનાત્મ વં શ્રુ તયુ યનુભૂ ત ભઃ॥ ૫૭૯॥
ન િહ પ્રમાણા તરબાિધતસ્ય

યાથા યર્મઙ્ગીિક્રયતે મહદ્ ભઃ ।
પતુ્રાિદશૂ યા તમનાત્મત વ-

મત્યેવ િવ પષ્ટમતઃ સુ તમ્॥ ૫૮૦॥
શ યઃ ।
સષુુ પ્તકાલે સકલે િવલીને

શૂ યં િવના ના યિદહાપેલ યતે ।
શૂ યં વનાત્મા ન તતઃ પરઃ

કાેઽ યાત્મા ભધાન વનુભૂયતેઽથર્ઃ॥ ૫૮૧॥
યદ્ય ત ચાત્મા િકમુ નાપેલ યતે

સપુ્તાૈ યથા તષ્ઠ ત િક પ્રમાણમ્ ।
િક લક્ષણાેઽસાૈ સ કથં ન બા યતે

પ્રબા યમાને વહમાિદષુ વયમ્॥ ૫૮૨॥
અેત સશંય તં મે હૃદયગ્ર થલક્ષણમ્ ।
છ ધ યુ ક્તમહાખડ્ગધારયા કૃપયા ગુરાે॥ ૫૮૩॥
શ્રીગુ ઃ ।
અ તસૂ મતરઃ પ્રશ્ન તવાયં સદશૃાે મતઃ ।
સૂ માથર્દશર્નં સૂ મબુ દ્ધ વવે પ્રદૃ યતે॥ ૫૮૪॥

56 sanskritdocuments.org



સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

શ ◌ૃ વક્ષ્યા મ સકલં યદ્ય ષં્ટ વયાધનુા ।
રહસ્યં પરમં સૂ મં જ્ઞાતવં્ય ચ મુમુ ભઃ॥ ૫૮૫॥
બુદ્ યાિદ સકલં સપુ્તાવનુલીનં વકારણે ।
અવ્યક્તે વટવદ્બ જે તષ્ઠત્યિવકૃતાત્મના॥ ૫૮૬॥
તષ્ઠત્યેવ વ પેણ ન તુ શૂ યાયતે જગત્ ।
ક્વ ચદઙુ્કર પેણ ક્વ ચદ્બ ત્મના વટઃ ।
કાયર્કારણ પેણ યથા તષ્ઠત્યદ તથા॥ ૫૮૭॥
અવ્યાકૃતાત્મનાવસ્થાં જગતાે વદ ત શ્રુ તઃ ।
સષુુ યાિદષુ તદ્ધદંે તહ્યર્વ્યાકૃત મત્યસાૈ॥ ૫૮૮॥
ઇમમથર્મિવજ્ઞાય િનણ તં શ્રુ તયુ ક્ત ભઃ ।
જગતાે દશર્નં શૂ ય મ ત પ્રાહુરત દ્વદઃ॥ ૫૮૯॥
નાસતઃ સત ઉ પ ત્તઃ શ્રૂયતે ન ચ દૃ યતે ।
ઉદે ત નરશ ◌ૃઙ્ગા ક ખપુ પા ક ભિવ ય ત॥ ૫૯૦॥
પ્રભવ ત ન િહ કુ ભાેઽિવદ્યમાનાે દશ્ચેત્

પ્રભવતુ સકતાયા વાથવા વાિરણાે વા ।
ન િહ ભવ ત ચ તા યાં સવર્થા ક્વાિપ ત મા-

દ્યત ઉદય ત યાેઽથાઽ ત્યત્ર તસ્ય વભાવઃ॥ ૫૯૧॥
અ યથા િવપર તં સ્યા કાયર્કારણલક્ષણમ્ ।
િનયતં સવર્શાસે્ત્રષુ સવર્લાેકેષુ સવર્તઃ॥ ૫૯૨॥
કથમસતઃ સ યેતે ત શ્રુત્યા િન ષદ્ યતે ત માત્ ।
અસતઃ સ જનનં નાે ઘટતે મ યવૈ શૂ યશ દાથર્ઃ॥ ૫૯૩॥
અવ્યક્તશ દતે પ્રાજ્ઞે સત્યાત્મ યત્ર ગ્ર ત ।
કથં સ ય ત શૂ ય વં તસ્ય ભ્રા ત શરાેમણે॥ ૫૯૪॥
સષુુપ્તાૈ શૂ યમવેે ત કેન પુંસા તવેિરતમ્ ।
હેતનુાનુ મતં કેન કથં જ્ઞાતં વયાેચ્યતામ્॥ ૫૯૫॥
ઇ ત ષ્ટાે મૂઢતમાે વિદ ય ત િકમુત્તરમ્ ।
નવૈાનુ પકં લઙ્ગં વક્તા વા ના ત કશ્ચન ।
સષુુ પ્ત સ્થતશૂ યસ્ય બાેદ્ધા કાે વાત્મનઃ પરઃ॥ ૫૯૬॥
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વનેાનુભૂતં વયમવે વ ક્ત
વસુ પ્તકાલે સ્થતશૂ યભાવમ્ ।

તત્ર વસત્તામનવેક્ષ્ય મૂઢઃ
વસ્યાિપ શૂ ય વમયં બ્રવી ત॥ ૫૯૭॥

અવેદ્યમાનઃ વયમ યલાેકૈઃ
સાષૈુ પ્તકં ધમર્મવૈ ત સાક્ષાત્ ।

બુદ્ યાદ્યભાવસ્ય ચ યાેઽત્ર બાેદ્ધા
સ અેવ આત્મા ખલુ િનિવકારઃ॥ ૫૯૮॥

યસ્યેદં સકલં િવભા ત મહસા તસ્ય વયજં્યાે તષઃ
સયૂર્સ્યવે િકમ ત ભાસક મહ પ્રજ્ઞાિદ સવ જડમ્ ।

ન હ્યકર્સ્ય િવભાસકં ક્ષ તતલે દષંૃ્ટ તથવૈાત્મનાે
ના યઃ કાેઽ યનુભાસકાેઽનુભિવતા નાતઃ પરઃ કશ્ચન॥ ૫૯૯॥

યનેાનુભૂયતે સવ ગ્ર વ સષુુ પ્તષુ ।
િવજ્ઞાતાર મમં કાે નુ કથં વેિદતુમહર્ ત॥ ૬૦૦॥
સવર્સ્ય દાહકાે વિહ્નવર્હે્નનાર્ યાેઽ ત દાહકઃ ।
યથા તથાત્મનાે જ્ઞાતુજ્ઞાર્તા કાેઽિપ ન દૃ યતે॥ ૬૦૧॥
ઉપલ યેત કેનાયં હ્યપુલ ધા વયં તતઃ ।
ઉપલ ય તરાભાવાન્નાયમાત્માપેલ યતે॥ ૬૦૨॥
બુદ્ યાિદવેદ્યિવલયાદયમેક અેવ

સપુ્તાૈ ન પ ય ત શ ◌ૃણાે ત ન વે ત્ત િક ચત્ ।
સાષૈુ પ્તકસ્ય તમસઃ વયમવે સાક્ષી

ભૂ વાત્ર તષ્ઠ ત સખુને ચ િનિવક પઃ॥ ૬૦૩॥
સષુુપ્તાવાત્મસદ્ભાવે પ્રમાણં પ ડતાેત્તમાઃ ।
િવદુઃ વપ્રત્ય ભજ્ઞાનમાબાલ દ્ધસ મતમ્॥ ૬૦૪॥
પ્રત્ય ભજ્ઞાયમાન વં લઙ્ગમત્રાનુમાપકમ્ ।
મયર્માણસ્ય સદ્ભાવઃ સખુમ વા સ મત્યયમ્॥ ૬૦૫॥

પુરાનુભૂતાે નાે ચેત્તુ તેરનુદયાે ભવેત્ ।
ઇત્યાિદતકર્યુ ક્તશ્ચ સદ્ભાવે માનમાત્મનઃ॥ ૬૦૬॥
યત્રાત્મનાેઽકામિય વબુ દ્ધઃ
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વ ાનવેક્ષાિપ ચ ત સષુુપ્તમ્ ।
ઇત્યાત્મ સદ્ભાવ ઉદ યર્તેઽત્ર

શ્રુત્યાિપ ત માચ્છ તરત્ર માનમ્॥ ૬૦૭॥
અકામિય તા વ ાદશર્નં ઘટતે કથમ્ ।
અિવદ્યમાનસ્ય તત આત્મા ત વં પ્રતીયતે॥ ૬૦૮॥
અેતૈઃ પ્રમાણૈર તી ત જ્ઞાતઃ સા ક્ષતયા બુધૈઃ ।
આત્માયં કેવલઃ શદુ્ધઃ સ ચ્ચદાન દલક્ષણઃ॥ ૬૦૯॥
સ વ ચ વાન દતાિદલક્ષણં પ્રત્યગાત્મનઃ ।
કાલત્રયેઽ ય બા ય વં સ વં િનત્ય વ પતઃ॥ ૬૧૦॥
શદુ્ધચૈત ય પ વં ચ વં જ્ઞાન વ પતઃ ।
અખ ડસખુ પ વાદાન દ વ મતીયર્તે॥ ૬૧૧॥

verses 612-617 The eternal nature of the Atman

॥ ૩૦॥ શાશ્વતલક્ષણમ્॥
અનુસ્યૂતાત્મનઃ સત્તા ગ્ર વ સષુુ પ્તષુ ।
અહમ મીત્યતાે િનત્યાે ભવત્યાત્માયમવ્યયઃ॥ ૬૧૨॥
સવર્દા યાસ મત્યેવા ભન્નપ્રત્યય ઈક્ષ્યતે ।
કદાિપ નાસં નેત્ય માદાત્મનાે િનત્યતા મતા॥ ૬૧૩॥
આયાતાસુ ગતાસુ શશૈવમખુાવસ્થાસુ ગ્રન્મખુા-

વ યા વ ય ખલાસુ ત્તષુ િધયાે દુષ્ટા વદુષ્ટા વિપ ।
ગઙ્ગાભઙ્ગપર પરાસુ જલવ સત્તાનુ ત્તાત્મન-

તષ્ઠત્યેવ સદા સ્થરાહમહ મત્યેકાત્મતા સા ક્ષણઃ॥ ૬૧૪॥
પ્ર તપદમહમાદયાે િવ ભન્નાઃ

ક્ષણપિરણા મતયા િવકાિરણ તે ।
ન પિરણ તરમુ ય િન કલ વા-

દયમિવકાયર્ત અેવ િનત્ય આત્મા॥ ૬૧૫॥
યઃ વ મદ્રાક્ષમહં સખંુ યાેઽ-

વા સં સ અેવા યથ ગ કઃ ।
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ઇત્યેવમ ચ્છન્નતયાનુભૂયતે
સત્તાત્મનાે ના ત િહ સશંયાેઽત્ર॥ ૬૧૬॥

શ્રુત્યુક્તાઃ ષાેડશકલા શ્ચદાભાસસ્ય નાત્મનઃ ।
િન કલ વાન્નાસ્ય લય ત માિન્નત્ય વમાત્મનઃ॥ ૬૧૭॥

verses 618-622 The intelligent nature of the Atman

॥ ૩૧॥ ચ વ પમ્॥
જડપ્રકાશકઃ સયૂર્ઃ પ્રકાશાત્મવૈ નાે જડઃ ।
બુદ્ યાિદભાસક ત મા ચ્ચ વ પ તથા મતઃ॥ ૬૧૮॥
કુડ્યાદે તુ જડસ્ય નવૈ ઘટતે ભાનં વતઃ સવર્દા

સયૂાર્િદપ્રભયા િવના ક્વ ચદિપ પ્રત્યક્ષમેતત્તથા ।
બુદ્ યાદેરિપ ન વતાેઽ ત્ય રિપ સૂ્ફ તિવનવૈાત્મના

સાેઽયં કેવલ ચન્મય શ્રુ તમતાે ભાનુયર્થા ઙ્મયઃ॥ ૬૧૯॥
વભાસને વા યપદાથર્ભાસને

નાકર્ ઃ પ્રકાશા તરમીષિદચ્છ ત ।
વબાેધને વા યહમાિદબાેધને

તથવૈ ચદ્ધાતુરયં પરાત્મા॥ ૬૨૦॥
અ યપ્રકાશં ન િકમ યપેક્ષ્ય

યતાેઽયમાભા ત િન ત્મનવૈ ।
તતઃ વયજં્યાે તરયં ચદાત્મા

ન હ્યાત્મભાને પરદ યપેક્ષા॥ ૬૨૧॥
યં ન પ્રકાશય ત િક ચિદનાેઽિપ ચ દ્રઃ

નાે િવદ્યુતઃ િકમુત વિહ્નરયં મતાભઃ ।
યં ભા તમેતમનુભા ત જગ સમ તં

સાેઽયં વયં સુ્ફર ત સવર્દશાસુ ચાત્મા॥ ૬૨૨॥

verses 623-634 The blissful nature of the Atman

॥ ૩૨॥આન દ વ પમ્॥
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આત્મનઃ સખુ વ પાદાન દ વં વલક્ષણમ્ ।
પરપ્રેમા પદ વને સખુ પ વમાત્મનઃ॥ ૬૨૩॥
સખુહેતષુુ સવષાં પ્રી તઃ સાવિધર ક્ષ્યતે ।
કદાિપ નાવિધઃ પ્રીતેઃ વાત્મિન પ્રા ણનાં ક્વ ચત્॥ ૬૨૪॥
ક્ષીણે દ્રયસ્ય ણર્સ્ય સ પ્રાપ્તાે ક્રમણસ્ય વા ।
અ ત િવતુમવેાશા વાત્મા પ્રયતમાે યતઃ॥ ૬૨૫॥
આત્માતઃ પરમપ્રેમા પદઃ સવર્શર િરણામ્ ।
યસ્ય શષેતયા સવર્મપુાદેય વ ચ્છ ત॥ ૬૨૬॥
અેષ અેવ પ્રયતમઃ પતુ્રાદિપ ધનાદિપ ।
અ ય માદિપ સવર્ માદાત્માયં પરમા તરઃ॥ ૬૨૭॥
પ્રય વને મતં યત્તુ ત સદા ન પ્રયં ણામ્ ।
િવપત્તાવિપ સ પત્તાૈ યથાત્મા ન તથાપરઃ॥ ૬૨૮॥
આત્મા ખલુ પ્રયતમાેઽસુ તાં યદથાર્

ભાયાર્ત્મ પ્તગ્ હિવત્તમખુાઃ પદાથાર્ઃ ।
વા ણજ્યકષર્ણ ગવાવનરાજસવેા-

ભષૈજ્યકપ્ર તયાે િવિવધાઃ િક્રયાશ્ચ॥ ૬૨૯॥
પ્ર ત્તશ્ચ િન ત્તશ્ચ યચ્ચ યાવચ્ચ ચે ષ્ટતમ્ ।
આત્માથર્મવે ના યાથ નાતઃ પ્રયતમઃ પરઃ॥ ૬૩૦॥
ત માદાત્મા કેવલાન દ પાે

યઃ સવર્ માદ્વ તનુઃ પ્રેષ્ઠ ઉક્તઃ ।
યાે વા અ માન્મ યતેઽ યં પ્રયં યં

સાેઽયં ત માચ્છાેકમવેાનુભુઙ્ક્તે॥ ૬૩૧॥
શ યઃ ।
અપરઃ િક્રયતે પ્રશ્નાે મયાયં ક્ષ યતાં પ્રભાે ।
અજ્ઞવાગપરાધાય ક પતે ન મહાત્મનામ્॥ ૬૩૨॥
આત્મા યઃ સખુમ યચ્ચ નાત્મનઃ સખુ પતા ।
આત્મનઃ સખુમાશાસં્ય યતતે સકલાે જનઃ॥ ૬૩૩॥
આત્મનઃ સખુ પ વે પ્રયત્નઃ િકમુ દેિહનામ્ ।
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અેષ મે સશંયઃ વા મન્ કૃપયવૈ િનરસ્યતામ્॥ ૬૩૪॥
verses 635-672 Atman the only way to happiness

॥ ૩૩॥ દુઃખપ્રદં વ તુ સખંુ દાતું ન સમહર્ ત॥ ૬૩૫-૬૭૨
શ્રીગુ ઃ ।
આન દ પમાત્માનમજ્ઞા વવૈ થગ્જનઃ ।
બિહઃસખુાય યતતે ન તુ ક શ્ચ દ્વદ બુધઃ॥ ૬૩૫॥
અજ્ઞા વવૈ િહ િનકે્ષપં ભક્ષામટ ત દુમર્ તઃ ।
વવે મિન િનિધ જ્ઞા વા કાે નુ ભક્ષામટે સધુીઃ॥ ૬૩૬॥

સ્થૂલં ચ સૂ મં ચ વપુઃ વભાવતાે
દુઃખાત્મકં વાત્મતયા ગ્ હી વા ।

િવ ત્ય ચ વં સખુ પમાત્મનાે
દુઃખપ્રદે યઃ સખુમજ્ઞ ઇચ્છ ત॥ ૬૩૭॥

નિહ દુઃખપ્રદં વ તુ સખંુ દાતું સમહર્ ત ।
િક િવષં િપબતાે જ તાેર ત વં પ્રયચ્છ ત॥ ૬૩૮॥
આત્મા યઃ સખુમ યચ્ચેત્યેવં િન શ્ચત્ય પામરઃ ।
બિહઃસખુાય યતતે સત્યમવે ન સશંયઃ॥ ૬૩૯॥
ઇષ્ટસ્ય વ તનુાે યાનદશર્નાદ્યપુભુ ક્તષુ ।
પ્રતીયતે ય આન દઃ સવષા મહ દેિહનામ્॥ ૬૪૦॥
સ વ તુધમા નાે ય માન્મનસ્યવેાપેલ યતે ।
વ તુધમર્સ્ય મન સ કથં સ્યાદુપલ ભનમ્॥ ૬૪૧॥
અ યત્ર વ યધમાર્ણામપુલ ભાે ન દૃ યતે ।
ત માન્ન વ તુધમાઽયમાન દ તુ કદાચન॥ ૬૪૨॥
ના યષે ધમા મનસાેઽસત્યથ તદદશર્નાત્ ।
અસ ત વ્ય જકે વ્યઙ્ગ્યં નાેદેતી ત ન મ યતામ્॥ ૬૪૩॥
સત્યથઽિપ ચ નાેદે ત હ્યાન દ તૂક્તલક્ષણઃ ।
સત્યિપ વ્ય જકે વ્યઙ્ગ્યાનુદયાે નવૈ સ મતઃ॥ ૬૪૪॥
દુરદષૃ્ટાિદકં નાત્ર પ્ર તબ ધઃ પ્રક યતામ્ ।
પ્રયસ્ય વ તનુાે લાભે દુરદષંૃ્ટ ન સ ય ત॥ ૬૪૫॥
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ત માન્ન માનસાે ધમા િનગુર્ણ વાન્ન ચાત્મનઃ ।
િક તુ પુ યસ્ય સાંિન યાિદષ્ટસ્યાિપ ચ વ તનુઃ॥ ૬૪૬॥
સ વપ્રધાને ચત્તેઽ મ વાત્મવૈ પ્ર ત બ બ ત ।
આન દલક્ષણઃ વચ્છે પયસીવ સધુાકરઃ॥ ૬૪૭॥
સાેઽયમાભાસ આન દ શ્ચત્તે યઃ પ્ર ત બ બતઃ ।
પુ યાે કષાર્પકષાર્ યાં ભવત્યુચ્ચાવચઃ વયમ્॥ ૬૪૮॥
સાવર્ભાૈમાિદબ્રહ્મા તં શ્રુત્યા યઃ પ્ર તપાિદતઃ ।
સ ક્ષિય ઃ સા તશયઃ પ્રક્ષીણે કારણે લયમ્॥ ૬૪૯॥
યાત્યેષ િવષયાન દાે ય તુ પુ યૈકસાધનઃ ।
યે તુ વષૈિયકાન દં ભુ જતે પુ યકાિરણઃ॥ ૬૫૦॥
દુઃખં ચ ભાેગકાલેઽિપ તષેામ તે મહત્તરમ્ ।
સખંુ િવષયસ ક્તં િવષસ ક્તભક્તવત્॥ ૬૫૧॥
ભાેગકાલેઽિપ ભાેગા તે દુઃખમવે પ્રયચ્છ ત ।
સખુમુચ્ચાવચ વને ક્ષિય વભયને ચ॥ ૬૫૨॥
ભાેગકાલે ભવે ણાં બ્રહ્માિદપદભા જનામ્ ।
રાજસ્થાનપ્રિવષ્ટાનાં તારત યં મતં યથા॥ ૬૫૩॥
તથવૈ દુઃખં જ તનૂાં બ્રહ્માિદપદભા જનામ્ ।
ન કાઙ્ક્ષણીયં િવદુષા ત માદ્વષૈિયકં સખુમ્॥ ૬૫૪॥
યાે બ બભૂત આન દઃ સ આત્માન દલક્ષણઃ ।
શાશ્વતાે િનદ્વર્યઃ પૂણા િનત્ય અેકાેઽિપ િનભર્યઃ॥ ૬૫૫॥
લક્ષ્યતે પ્ર ત બ બેનાભાસાન દેન બ બવત્ ।
પ્ર ત બ બાે બ બમૂલાે િવના બ બં ન સ ય ત॥ ૬૫૬॥
યત્તતાે બ બ આન દઃ પ્ર ત બ બેન લક્ષ્યતે ।
યુ યવૈ પ ડતજનનૈર્ કદા યનુભૂયતે॥ ૬૫૭॥
અિવદ્યાકાયર્કરણસઙ્ઘાતષેુ પુરાેિદતઃ ।
આત્મા ગ્રત્યિપ વ ે ન ભવત્યેષ ગાેચરઃ॥ ૬૫૮॥
સ્થૂલસ્યાિપ ચ સૂ મસ્ય દુઃખ પસ્ય વ મર્ણઃ ।
લયે સષુુપ્તાૈ સુ્ફર ત પ્રત્યગાન દલક્ષણઃ॥ ૬૫૯॥

ved.pdf 63



સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

ન હ્યત્ર િવષયઃ ક શ્ચન્નાિપ બુદ્ યાિદ િક ચન ।
આત્મવૈ કેવલાન દમાત્ર તષ્ઠ ત િનદ્વર્યઃ॥ ૬૬૦॥
પ્રત્ય ભજ્ઞાયતે સવરેષ સપુ્તાે થતજૈર્નૈઃ ।
સખુમાત્રતયા નાત્ર સશંયં કતુર્મહર્ સ॥ ૬૬૧॥
વયાિપ પ્રત્ય ભજ્ઞાતં સખુમાત્ર વમાત્મનઃ ।
સષુુપ્તાદુ થતવતા સખુમ વા સ મત્યનુ॥ ૬૬૨॥
દુઃખાભાવઃ સખુ મ ત યદુક્તં પવૂર્વાિદના ।
અનાઘ્રાતાપેિનષદા તદસારં ષા વચઃ॥ ૬૬૩॥
દુઃખાભાવ તુ લાેષ્ટાદાૈ િવદ્યતે નાનુભૂયતે ।
સખુલેશાેઽિપ સવષાં પ્રત્યકં્ષ તિદદં ખલુ॥ ૬૬૪॥
સદયં હ્યષે અેવે ત પ્ર તુત્ય વદ ત શ્રુ તઃ ।
સદ્ઘનાેઽયં ચદ્ઘનાેઽયમાન દઘન ઇત્યિપ॥ ૬૬૫॥
આન દઘનતામસ્ય વ પં પ્રત્યગાત્મનઃ ।
ધ યૈમર્હાત્મ ભધીરૈબ્રર્હ્મિવદ્ ભઃ સદુત્તમૈઃ॥ ૬૬૬॥
અપરાેક્ષતયવૈાત્મા સમાધાવનુભૂયતે ।
કેવલાન દમાત્ર વનેવૈમત્ર ન સશંયઃ॥ ૬૬૭॥
વ વાપેા યનુ પેણ બ્રહ્માદ્યાઃ સવર્જ તવઃ ।

ઉપ વ ત્યમુ યવૈ માત્રામાન દલક્ષણામ્॥ ૬૬૮॥
આ વાદ્યતે યાે ભકે્ષ્યષુ સખુકૃન્મધુરાે રસઃ ।
સ ગુડસ્યવૈ નાે તષેાં માધુય િવદ્યતે ક્વ ચત્॥ ૬૬૯॥
તદ્વ દ્વષયસાંિન યાદાન દાે યઃ પ્રતીયતે ।
બ બાન દાંશિવસૂ્ફ તરેવાસાૈ ન જડાત્મનામ્॥ ૬૭૦॥
યસ્ય કસ્યાિપ યાેગને યત્ર કુત્રાિપ દૃ યતે ।
આન દઃ સ પરસ્યવૈ બ્રહ્મણઃ સૂ્ફ તલક્ષણઃ॥ ૬૭૧॥
યથા કુવલયાે લાસશ્ચ દ્રસ્યવૈ પ્રસાદતઃ ।
તથાન દાેદયાેઽ યષેાં સુ્ફરણાદેવ વ તનુઃ॥ ૬૭૨॥
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verses 673-702 The non-dual nature of the Atman

॥ ૩૪॥ અ દ્વતીય વમ્॥
સ વં ચ વં તથાન દઃ વ પં પરમાત્મનઃ । તથાન દ વ પં
િનગુર્ણસ્ય ગુણાયાેગાદુ્ગણા તુ ન ભવ ત તે॥ ૬૭૩॥
િવશષેણં તુ વ્યા ત્ત્યૈ ભવેદ્દ્્રવ્યા તરે સ ત ।
પરમાત્મા દ્વતીયાેઽયં પ્રપ ચસ્ય ષા વતઃ॥ ૬૭૪॥
વ વ તરસ્યાભાવને ન વ્યાવત્યર્ઃ કદાચન ।
કેવલાે િનગુર્ણશ્ચે ત િનગુર્ણ વં િન ચ્યતે॥ ૬૭૫॥
શ્રુત્યૈવ ન તત તષેાં ગુણ વમપુપદ્યતે ।
ઉ ણ વં ચ પ્રકાશશ્ચ યથા વહે્ન તથાત્મનઃ॥ ૬૭૬॥
સ વ ચ વાન દતાિદ વ પ મ ત િન શ્ચતમ્ ।
અત અેવ સ તીયિવ તીયાિદલક્ષણઃ॥ ૬૭૭॥
ભેદાે ન િવદ્યતે વ તુ ય દ્વતીયે પરાત્મિન ।
પ્રપ ચસ્યાપવાદેન િવ તીયકૃતા ભદા॥ ૬૭૮॥
ને યતે ત પ્રકારં તે વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ સાદરમ્ ।
અહેગુર્ણિવવતર્સ્ય ગુણમાત્ર વવત્ સતઃ॥ ૬૭૯॥
િવવતર્સ્યાસ્ય જગતઃ સન્માત્ર વને દશર્નમ્ ।
અપવાદ ઇ ત પ્રાહુરદ્વતૈબ્રહ્મદ શનઃ॥ ૬૮૦॥
વ્યુ ક્રમેણ તદુ પત્તેદ્રર્ષ્ટવં્ય સૂ મબુ દ્ધ ભઃ ।
પ્રતીતસ્યાસ્ય જગતઃ સન્માત્ર વં સયુુ ક્ત ભઃ॥ ૬૮૧॥
ચતુિવધં સ્થૂલશર ર તં

તદ્ભાજે્યમન્નાિદ તદાશ્રયાિદ ।
બ્રહ્મા ડમેત સકલં સ્થિવષ્ઠ-

મીક્ષેત પ ચીકૃતભૂતમાત્રમ્॥ ૬૮૨॥
ય કાયર્ પેણ યદ ક્ષ્યતે ત-

ત્તન્માત્રમવેાત્ર િવચાયર્માણે ।
કાયર્ભૂતં કલશાિદ સ ય-

ગ્વચાિરતં સન્ન દાે િવ ભદ્યતે॥ ૬૮૩॥
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અ તબર્િહશ્ચાિપ દેવ દૃ યતે
દાે ન ભન્નં કલશાિદ િક ચન ।

ગ્રીવાિદમદ્ય કલશં તિદ થં
ન વાચ્યમેતચ્ચ દેવ ના યત્॥ ૬૮૪॥

વ પત ત કલશાિદના ા
દેવ મૂઢૈર ભધીયતે તતઃ ।

ના ાે િહ ભેદાે ન તુ વ તુભેદઃ
પ્રદૃ યતે તત્ર િવચાયર્માણે॥ ૬૮૫॥

ત મા દ્ધ કાય ન કદાિપ ભન્નં
વકારણાદ ત યત તતાેઽઙ્ગ ।

યદ્ભાૈ તકં સવર્ મદં તથવૈ
તદ્ભૂતમાતં્ર ન તતાેઽિપ ભન્નમ્॥ ૬૮૬॥

તચ્ચાિપ પ ચીકૃતભૂત તં
શ દાિદ ભઃ વ વગુણૈશ્ચ સાધ

વપૂં ષ સૂ મા ણ ચ સવર્મેત-

દ્ભવત્યપ ચીકૃતભૂતમાત્રમ્॥ ૬૮૭॥
તદ યપ ચીકૃતભૂત તં

રજ તમઃસ વગુણૈશ્ચ સાધર્મ્ ।
અવ્યક્તમાતં્ર ભવ ત વ પતઃ

સાભાસમવ્યક્ત મદં વયં ચ॥ ૬૮૮॥
આધારભૂતં યદખ ડમાદં્ય

શદંુ્ધ પરં બ્રહ્મ સદૈક પમ્ ।
સન્માત્રમવેા ત્યથ નાે િવક પઃ

સતઃ પરં કેવલમવે વ તુ॥ ૬૮૯॥
અેકશ્ચ દ્રઃ સ દ્વતીયાે યથા સ્યા-

દ્દષૃ્ટેદાષાદેવ પુંસ તથૈકમ્ ।
બ્રહ્મા ત્યેતદુ્બ દ્ધદાષેેણ નાના

દાષેે નષ્ટે ભા ત વ વેકમવે॥ ૬૯૦॥
ર ેઃ વ પાિધગમને સપર્ધી

ર વાં િવલીના તુ યથા તથવૈ ।
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બ્રહ્માવગત્યા તુ જગ પ્રતી ત-

તત્રવૈ લીના તુ સહ ભ્રમેણ॥ ૬૯૧॥
ભ્રા યાેિદતદ્વતૈમ તપ્રશા ત્યા

સદૈકમવેા ત સદા દ્વતીયમ્ ।
તતાે િવ તીયકૃતાેઽત્ર ભેદાે

ન િવદ્યતે બ્રહ્મ ણ િનિવક પે॥ ૬૯૨॥
યદા ત્યુપાિધ તદ ભન્ન આત્મા

તદા સ તીય ઇવાવભા ત ।
વ ાથર્વત્તસ્ય ષાત્મક વા-

ત્તદપ્રતીતાૈ વયમષે આત્મા ।
બ્રહ્મકૈ્યતામે ત થઙ્ ન ભા ત

તતઃ સ તીયકૃતાે ન ભેદઃ॥ ૬૯૩॥
ઘટાભાવે ઘટાકાશાે મહાકાશાે યથા તથા ।
ઉપા યભાવે વાત્મષૈ વયં બ્રહ્મવૈ કેવલમ્॥ ૬૯૪॥
પૂણર્ અેવ સદાકાશાે ઘટે સત્ય યસત્યિપ ।
િનત્યપૂણર્સ્ય નભસાે િવચ્છેદઃ કેન સ ય ત॥ ૬૯૫॥
અ ચ્છન્ન છન્નવદ્ભા ત પામરાણાં ઘટાિદના ।
ગ્રામક્ષતે્રાદ્યવિધ ભ ભન્નવે વસધુા યથા॥ ૬૯૬॥
તથવૈ પરમં બ્રહ્મ મહતાં ચ મહત્તમમ્ ।
પિર ચ્છન્ન મવાભા ત ભ્રા ત્યા ક પતવ તનુા॥ ૬૯૭॥
ત માદ્બ્રહ્માત્મનાેભદઃ ક પતાે ન તુ વા તવઃ ।
અત અેવ મુહુઃ શ્રુત્યા યેક વં પ્ર તપાદ્યતે॥ ૬૯૮॥
બ્રહ્માત્મનાે ત વમસીત્યદ્વય વાપેપત્તયે ।
પ્રત્યક્ષાિદિવરાેધને વાચ્યયાનેાપપદ્યતે ।
ત વ પદાથર્યાેરૈક્યં લક્ષ્યયાેરેવ સ ય ત॥ ૬૯૯॥
શ યઃ -

સ્યાત્ત વ પદયાેઃ વા મનથર્ઃ ક તિવધાે મતઃ ।
પદયાેઃ કાે નુ વાચ્યાથા લક્ષ્યાથર્ ઉભયાેશ્ચ કઃ॥ ૭૦૦॥
વાચ્યૈક વિવવક્ષાયાં િવરાેધઃ કઃ પ્રતીયતે ।
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લક્ષ્યાથર્યાેર ભન્ન વે સ કથં િવિનવતર્તે॥ ૭૦૧॥
અેક વકથને કા વા લક્ષણાત્રાેરર કૃતા ।
અેત સવ ક ણયા સ ય વં પ્ર તપાદય॥ ૭૦૨॥

verses 703-708 The meaning of the words ’That’ and ’Thou’

॥ ૩૫॥ ત વ પદયાેરથર્ઃ॥
શ ◌ૃ વાવિહતાે િવદ્વન્નદ્ય તે ફ લતં તપઃ ।
વાક્યાથર્શ્રુ તમાત્રેણ સ યગ્જ્ઞાનં ભિવ ય ત॥ ૭૦૩॥
યાવન્ન ત વ પદયાેરથર્ઃ સ ય ગ્વચાયર્તે ।
તાવદેવ ણાં બ ધાે ત્યુસસંારલક્ષણઃ॥ ૭૦૪॥
અવસ્થા સ ચ્ચદાન દાખ ડકૈરસ િપણી ।
માેક્ષઃ સ ય ત વાક્યાથાર્પરાેક્ષજ્ઞાનતઃ સતામ્॥ ૭૦૫॥
વાક્યાથર્ અેવ જ્ઞાતવ્યાે મુમુક્ષાેભર્વમુક્તયે ।
ત માદવિહતાે ભૂ વા શ ◌ૃ વકે્ષ્ય સમાસતઃ॥ ૭૦૬॥
અથાર્ બહુિવધાઃ પ્રાેક્તા વાક્યાનાં પ ડતાેત્તમૈઃ ।
વાચ્યલક્ષ્યાિદભેદેન પ્ર તુતં શ્રૂયતાં વયા॥ ૭૦૭॥
વાક્યે ત વમસીત્યત્ર િવદ્યતે ય પદત્રયમ્ ।
તત્રાદાૈ િવદ્યમાનસ્ય ત પદસ્ય િનગદ્યતે॥ ૭૦૮॥

verses 709-732 The direct meaning of the word ’That’

॥ ૩૬॥ ત પદસ્ય સ યગથર્ઃ ॥
શાસ્ત્રાથર્કાેિવદૈરથા વાચ્યાે લક્ષ્ય ઇ ત દ્વધા ।
વાચ્યાથ તે પ્રવક્ષ્યા મ પ ડતૈયર્ ઉદ િરતઃ॥ ૭૦૯॥
સમ ષ્ટ પમજ્ઞાનં સાભાસં સ વ િંહતમ્ ।
િવયદાિદિવરાડ તં વકાયણ સમ વતમ્॥ ૭૧૦॥
ચૈત યં તદવ ચ્છનં્ન સત્યજ્ઞાનાિદલક્ષણમ્ ।
સવર્જ્ઞ વેશ્વર વા તયાર્ મ વાિદગુણૈયુર્તમ્॥ ૭૧૧॥
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જગ સ્રષૃ્ટ વપા વસહં ર્ વાિદધમર્કમ્ ।
સવાર્ત્મના ભાસમાનં યદમેયં ગુણૈશ્ચ તત્॥ ૭૧૨॥
અવ્યક્તમપરં બ્રહ્મ વાચ્યાથર્ ઇ ત ક યતે ।
નીલમુ પલ મત્યત્ર યથા વાક્યાથર્સઙ્ગ તઃ॥ ૭૧૩॥
તથા ત વમસીત્યત્ર ના ત વાક્યાથર્સઙ્ગ તઃ ।
પટાદ્વ્યાવતર્તે નીલ ઉ પલને િવશે ષતઃ॥ ૭૧૪॥
શાૈક્લ્યાદ્વ્યાવતર્તે નીલનેાે પલં તુ િવશે ષતમ્ ।
ઇ થમ યાે યભેદસ્ય વ્યાવતર્કતયા તયાેઃ॥ ૭૧૫॥
િવશષેણિવશે ય વસસંગર્સ્યેતરસ્ય વા ।
વાક્યાથર્ વે પ્રમાણા તરિવરાેધાે ન િવદ્યતે॥ ૭૧૬॥
અતઃ સઙ્ગચ્છતે સ યગ્વાક્યાથા બાધવ જતઃ ।
અેવં ત વમસીત્યત્ર વાક્યાથા ન સમ જસઃ॥ ૭૧૭॥
તદથર્સ્ય પરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટ ચતેરિપ ।
વમથર્સ્યાપરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટ ચતેરિપ॥ ૭૧૮॥
તથવૈા યાે યભેદસ્ય વ્યાવતર્કતયા તયાેઃ ।
િવશષેણિવશે ય વસસંગર્સ્યેતરસ્ય વા॥ ૭૧૯॥
વાક્યાથર્ વે િવરાેધાેઽ ત પ્રત્યક્ષાિદકૃત તતઃ ।
સઙ્ગચ્છતે ન વાક્યાથર્ ત દ્વરાેધં ચ વ ચ્મ તે॥ ૭૨૦॥
સવશ વ વત ત્ર વસવર્જ્ઞ વાિદ ભગુર્ણૈઃ ।
સવાત્તમઃ સત્યકામઃ સત્યસઙ્ક પ ઈશ્વરઃ॥ ૭૨૧॥
ત પદાથર્ વમથર્ તુ િક ચજ્જ્ઞાે દુઃખ વનઃ ।
સસંાયર્યં તદ્ગ તકાે વઃ પ્રાકૃતલક્ષણઃ॥ ૭૨૨॥
કથમેક વમનયાેઘર્ટતે િવપર તયાેઃ ।
પ્રત્યક્ષેણ િવરાેધાેઽયમુભયાે પલ યતે॥ ૭૨૩॥
િવ દ્ધધમાર્ક્રા ત વા પર પરિવલક્ષણાૈ ।

વેશાૈ વિહ્નતુિહનાિવવ શ દાથર્તાેઽિપ ચ॥ ૭૨૪॥
પ્રત્યક્ષાિદિવરાેધઃ સ્યાિદત્યૈક્યે તયાેઃ પિરત્યક્તે ।
શ્રુ તવચનિવરાેધાે ભવ ત મહા તવચનિવરાેધશ્ચ॥ ૭૨૫॥
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શ્રુત્યા યેક વમનયાે તા પયણ િનગદ્યતે ।
મુહુ ત વમસીત્ય માદઙ્ગીકાય શ્રુતવેર્ચઃ॥ ૭૨૬॥
વાક્યાથર્ વે િવ શષ્ટસ્ય સસંગર્સ્ય ચ વા પનુઃ ।
અયથાથર્તયા સાેઽયં વાક્યાથા ન મતઃ શ્રુતેઃ॥ ૭૨૭॥
અખ ડકૈરસ વને વાક્યાથર્ઃ શ્રુ તસ મતઃ ।
સ્થૂલસૂ મપ્રપ ચસ્ય સન્માત્ર વં પનુઃ પનુઃ॥ ૭૨૮॥
દશર્િય વા સષુુપ્તાૈ તદ્બ્રહ્મા ભન્ન વમાત્મનઃ ।
ઉપપાદ્ય સદૈક વં પ્રદશર્િયતુ મચ્છયા॥ ૭૨૯॥
અૈતદા ય મદં સવર્ મત્યુ વવૈ સદાત્મનાેઃ । ત્યુક્તવૈ
બ્રવી ત શ્રુ તરેક વં બ્રહ્મણાેઽદ્વતૈ સદ્ધયે॥ ૭૩૦॥
સ ત પ્રપ ચે વે વાઽદ્વતૈ વં બ્રહ્મણઃ કુતઃ ।
અત તયાેરખ ડ વમેક વં શ્રુ તસ મતમ્॥ ૭૩૧॥
િવ દ્ધાંશપિરત્યાગા પ્રત્યક્ષાિદનર્ બાધતે ।
અિવ દ્ધાંશગ્રહણાન્ન શ્રુત્યાિપ િવ યતે॥ ૭૩૨॥

verses 733-759 The indirect meaning ascertained

॥ ૩૭॥ વાચ્યાથાર્નપુપ ત્તઃ॥
લક્ષણા હ્યપુગ તવ્યા તતાે વાક્યાથર્ સદ્ધયે ।
વાચ્યાથાર્નપુપત્ત્યૈવ લક્ષણા યપુગ યતે॥ ૭૩૩॥
સ બ ધાેઽનપુપત્ત્યા ચ લક્ષણે ત જગુબુર્ધાઃ ।
ગઙ્ગાયાં ઘાષે ઇત્યાદાૈ યા જહ લક્ષણા મતા॥ ૭૩૪॥
ન સા ત વમસીત્યત્ર વાક્ય અેષા પ્રવતર્તે ।
ગઙ્ગાયા અિપ ઘાષેસ્યાધારાધેય વલક્ષણઃ॥ ૭૩૫॥
સવા િવ દ્ધાે વાક્યાથર્ તત્ર પ્રત્યક્ષત તતઃ ।
ગઙ્ગાસ બ ધવત્તીરે લક્ષણા સ પ્રવતર્તે॥ ૭૩૬॥
તથા ત વમસીત્યત્ર ચૈત યૈક વલક્ષણે ।
િવવ ક્ષતે તુ વાક્યાથઽપરાેક્ષ વાિદલક્ષણઃ॥ ૭૩૭॥
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િવ યતે ભાગમાત્રાે ન તુ સવા િવ યતે ।
ત મા જહ લક્ષણાયાઃ પ્ર ત્તનાર્ત્ર યજુ્યતે॥ ૭૩૮॥
વાચ્યાથર્સ્ય તુ સવર્સ્ય ત્યાગે ન ફલમીક્ષ્યતે ।
ના લકેરફલસ્યવે કિઠન વિધયા ણામ્॥ ૭૩૯॥
ગઙ્ગાપદં યથા વાથ ત્ય વા લક્ષયતે તટમ્ ।
ત પદં વ પદં વાિપ ત્ય વા વાથ યથા ખલમ્॥ ૭૪૦॥
વમથ વા વદથ વા યિદ લક્ષય ત વયમ્ ।
તદા જહ લક્ષણાયાઃ પ્ર ત્ત પપદ્યતે॥ ૭૪૧॥
ન શઙ્કનીય મત્યાયજ્ઞાર્તાથ ન િહ લક્ષણા ।
ત પદં વ પદં વાિપ શ્રૂયતે ચ પ્રતીયતે॥ ૭૪૨॥
તદથર્શ્ચ કથં તત્ર સ પ્રવતત લક્ષણા ।
અત્ર શાેણાે ધાવતી ત વાક્યવન્ન પ્રવતર્તે॥ ૭૪૩॥
અજહ લક્ષણા વાિપ સા જહ લક્ષણા યથા ।
ગુણસ્ય ગમનં લાેકે િવ દં્ધ દ્રવ્યમ તરા॥ ૭૪૪॥
અત તમપિરત્યજ્ય તદુ્ગણાશ્રયલક્ષણઃ ।
લક્ષ્યાિદલર્ક્ષ્યતે તત્ર લક્ષણાસાૈ પ્રવતર્તે॥ ૭૪૫॥
વાક્યે ત વમસીત્યત્ર બ્રહ્માત્મૈક વબાેધકે ।
પરાેક્ષ વાપરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટ ચતાેદ્વર્યાેઃ॥ ૭૪૬॥
અેક વ પવાક્યાથા િવ દ્ધાંશાિવવજર્નાત્ ।
ન સ ય ત યત ત માન્નાજહ લક્ષણા મતા॥ ૭૪૭॥
ત પદં વ પદં ચાિપ વક યાથર્િવરાેિધનમ્ ।
અંશં સ યક્પિરત્યજ્ય વાિવ દ્ધાંશસયંુતમ્॥ ૭૪૮॥
વમથ વા વદથ વા સ યગ્લક્ષયતઃ વયમ્ ।
ભાગલક્ષણયા સા યં િકમ તી ત ન શઙ્ક્યતામ્॥ ૭૪૯॥
અિવ દં્ધ પદાથાર્ તરાંશં વાંશં ચ ત કથમ્ ।
અેકં પદં લક્ષણયા સલંક્ષિયતુમહર્ ત॥ ૭૫૦॥
પદા તરેણ સદ્ધાયાં પદાથર્પ્ર મતાૈ વતઃ ।
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તદથર્પ્રત્યયાપેક્ષા પનુલર્ક્ષણયા કુતઃ॥ ૭૫૧॥
ત માત્ત વમસીત્યત્ર લક્ષણા ભાગલક્ષણા ।
વાક્યાથર્સ્ય વખ ડકૈરસતા સદ્ધયે મતા॥ ૭૫૨॥
ભાગં િવ દં્ધ સ ત્યજ્યાિવરાેધાે લક્ષ્યતે યયા ।
સા ભાગલક્ષણેત્યાહુલર્ક્ષણજ્ઞા િવચક્ષણાઃ॥ ૭૫૩॥
સાેઽયં દેવદત્ત ઇ ત વાક્યં વાક્યાથર્ અેવ વા ।
દેવદત્તૈક્ય પ વવાક્યાથાર્નવબાેધકમ્॥ ૭૫૪॥
દેશકાલાિદવૈ શષ્ટ ં િવ દ્ધાંશં િનરસ્ય ચ ।
અિવ દં્ધ દેવદત્તદેહમાત્રં વલક્ષણમ્॥ ૭૫૫॥
ભાગલક્ષણયા સ યગ્લક્ષયત્યનયા યથા ।
તથા ત વમસીત્યત્ર વાક્યં વાક્યાથર્ અેવ વા॥ ૭૫૬॥
પરાેક્ષ વાપરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટ ચતાેદ્વર્યાેઃ ।
અેક વ પવાક્યાથર્િવ દ્ધાંશમપુ સ્થતમ્॥ ૭૫૭॥
પરાેક્ષ વાપરાેક્ષ વસવર્જ્ઞ વાિદલક્ષણમ્ ।
બુદ્ યાિદસ્થૂલપયર્ તમાિવદ્યકમનાત્મકમ્॥ ૭૫૮॥
પિરત્યજ્યાિવ દ્ધાંશં શદુ્ધચૈત યલક્ષણમ્ ।
વ તુ કેવલસન્માત્રં િનિવક પં િનર જનમ્॥ ૭૫૯॥
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॥ ૩૮॥ અથર્સમ વયઃ॥
લક્ષયત્યનયા સ યગ્ભાગલક્ષણયા તતઃ ।
સવાપાિધિવિનમુર્ક્તં સ ચ્ચદાન દમદ્વયમ્॥ ૭૬૦॥
િનિવશષેં િનરાભાસમતાદશૃમનીદશૃમ્ ।
અિનદ યમનાદ્ય તમન તં શા તમચ્યુતમ્ ।
અપ્રતક્યર્મિવજ્ઞેયં િનગુર્ણં બ્રહ્મ શ યતે॥ ૭૬૧॥
ઉપાિધવૈ શષ્ટ કૃતાે િવરાેધાે

બ્રહ્માત્મનાેરેકતયાિધગત્યામ્ ।
ઉપાિધવૈ શષ્ટ ઉદસ્યમાને
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ન ક શ્ચદ ય ત િવરાેધ અેતયાેઃ॥ ૭૬૨॥
તયાે પાિધશ્ચ િવ શષ્ટતા ચ

તદ્ધમર્ભા વં ચ િવલક્ષણ વમ્ ।
ભ્રા ત્યા કૃતં સવર્ મદં ષવૈ

વ ાથર્વ ગ્ર ત નવૈ સત્યમ્॥ ૭૬૩॥
િનદ્રાસતૂશર રધમર્સખુદુઃખાિદપ્રપ ચાેઽિપ વા

વેશાિદ ભદાિપ વા ન ચ ઋતં કતુ ક્વ ચચ્છક્યતે ।
માયાક પતદેશકાલજગદ શાિદભ્રમ તાદશૃઃ

કાે ભેદાેઽ ત્યનયાેદ્વર્યાે તુ કતમઃ સત્યાેઽ યતઃ કાે ભવેત્॥ ૭૬૪॥
ન વ ગરણયાે ભયાેિવશષેઃ

સદંૃ યતે ક્વ ચદિપ ભ્રમજૈિવક પૈઃ ।
યદ્દ્રષૃ્ટદશર્નમખુૈરત અેવ મ યા

વ ાે યથા નનુ તથવૈ િહ ગરાેઽિપ॥ ૭૬૫॥
અિવદ્યાકાયર્ત તુલ્યાૈ દ્વાવિપ વ ગરાૈ ।
દ્રષૃ્ટદશર્નદૃ યાિદક પનાેભયતઃ સમા॥ ૭૬૬॥
અભાવ ઉભયાેઃ સપુ્તાૈ સવર યનુભૂયતે ।
ન ક શ્ચદનયાેભદ ત મા ન્મ યા વમહર્તઃ॥ ૭૬૭॥
ભ્રા ત્યા બ્રહ્મ ણ ભેદાેઽયં સ તીયાિદલક્ષણઃ ।
કાલત્રયેઽિપ હે િવદ્વન્ વ તુતાે નવૈ કશ્ચન॥ ૭૬૮॥
યત્ર ના ય પ યતી ત શ્રુ તદ્વતં િનષેધ ત ।
ક પતસ્ય ભ્રમાદ્ભૂ મ યા વાવગમાય તત્॥ ૭૬૯॥
યત તતાે બ્રહ્મ સદા દ્વતીયં

િવક પશૂ યં િન પાિધ િનમર્લમ્ ।
િનર તરાન દઘનં િનર હં

િનરા પદં કેવલમેકમવે॥ ૭૭૦॥
નવૈા ત કાચન ભદા ન ગુણપ્રતી ત-

ના વાક્પ્ર ત્તરિપ વા ન મનઃપ્ર ત્તઃ ।
ય કેવલં પરમશા તમન તમાદ્ય-

માન દમાત્રમવભા ત સદ દ્વતીયમ્॥ ૭૭૧॥

ved.pdf 73



સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

યિદદં પરમં સતં્ય ત વં સ ચ્ચ સખુાત્મકમ્ ।
અજરામરણં િનતં્ય સત્યમેતદ્વચાે મમ॥ ૭૭૨॥
ન િહ વં દેહાેઽસાવસરુિપ ચ વા યક્ષિનકરાે

મનાે વા બુ દ્ધવાર્ ક્વ ચદિપ તથાહઙૃ્ક તરિપ ।
ન ચષૈાં સઙ્ઘાત વમુ ભવ ત િવદ્વન્ શ ◌ૃ પરં

યદેતષેાં સાક્ષી સુ્ફરણમમલં ત વમ સ િહ॥ ૭૭૩॥
ય યતે વ તુ તદેવ વધર્તે

તદેવ ત્યું સમપુૈ ત કાલે ।
જન્મવૈ તે ના ત તથવૈ ત્ય-ુ

નાર્ ત્યેવ િનત્યસ્ય િવભાેરજસ્ય॥ ૭૭૪॥
ય અેષ દેહાે જિનતઃ સ અેવ

સમેધતે ન ય ત કમર્યાેગાત્ ।
વમેતદ યા વ ખલા વવસ્થા-

વવ સ્થતઃ સાક્ષ્ય સ બાેધમાત્રઃ॥ ૭૭૫॥
ય વપ્રકાશમ ખલાત્મકમાસષુુપ્તે-

રેકાત્મનાહમહ મત્યવભા ત િનત્યમ્ ।
બુદ્ધઃે સમ તિવકૃતેરિવકાિર બાેદૃ્ધ

યદ્બ્રહ્મ ત વમ સ કેવલબાેધમાત્રમ્॥ ૭૭૬॥
વાત્મ યન તમયસિંવિદ ક પતસ્ય

વ્યાેમાિદસવર્જગતઃ પ્રદદા ત સત્તામ્ ।
સૂ્ફ ત વક યમહસા િવતનાે ત સાક્ષાત્

યદ્બ્રહ્મ ત વમ સ કેવલબાેધમાત્રમ્॥ ૭૭૭॥
સ યક્સમાિધિનરતૈિવમલા તરઙ્ગે

સાક્ષાદવેક્ષ્ય િનજત વમપારસાખૈ્યમ્ ।
સ તુ યતે પરમહંસકુલૈરજસ્રં

યદ્બ્રહ્મ ત વમ સ કેવલબાેધમાત્રમ્॥ ૭૭૮॥
અ તબર્િહઃ વયમખ ડતમેક પ-

મારાેિપતાથર્વદુદ ચ ત મૂઢબુદ્ધઃે ।
નાિદવ દ્વગતિવિક્રયમાત્મવેદ્યં

યદ્બ્રહ્મ ત વમ સ કેવલબાેધમાત્રમ્॥ ૭૭૯॥
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શ્રુત્યુક્તમવ્યયમન તમનાિદમ ય-

મવ્યક્તમક્ષરમનાશ્રયમપ્રમેયમ્ ।
આન દસદ્ઘનમનામયમ દ્વતીયં

યદ્બ્રહ્મ ત વમ સ કેવલબાેધમાત્રમ્॥ ૭૮૦॥
શર રતદ્યાેગતદ યધમાર્-

દ્યારાપેણં ભ્રા તવશા વયીદમ્ ।
ન વ તુતઃ િક ચદત વજ વં

ત્યાેભર્યં ક્વા ત તવા સ પૂણર્ઃ॥ ૭૮૧॥
યદ્યદ્દષંૃ્ટ ભ્રા તમત્યા વદષૃ્ટ ા

તત્ત સ યગ્વ તુદષૃ્ટ ા વમવે ।
વત્તાે ના યદ્વ તુ િક ચત્તુ લાેકે

ક માદ્ભી ત તે ભવેદદ્વયસ્ય॥ ૭૮૨॥
પ યત વહમવેેદં સવર્ મત્યાત્મના ખલમ્ ।
ભયં સ્યા દ્વદુષઃ ક મા વ માન્ન ભય મ યતે॥ ૭૮૩॥
ત મા વમભયં િનતં્ય કેવલાન દલક્ષણમ્ ।
િન કલં િન ક્રયં શા તં બ્રહ્મવૈા સ સદાદ્વયમ્॥ ૭૮૪॥
જ્ઞા જ્ઞાનજ્ઞેયિવહીનં જ્ઞાતુર ભન્નં જ્ઞાનમખ ડમ્ ।
જ્ઞેયાજ્ઞેય વાિદિવમુક્તં શદંુ્ધ બુદં્ધ ત વમ સ વમ્॥ ૭૮૫॥
અ તઃપ્રજ્ઞ વાિદિવક પૈર ષં્ટ યત્તદ્દ ૃશમાત્રમ્ ।
સત્તામાતં્ર સમરસમેકં શદંુ્ધ બુદં્ધ ત વમ સ વમ્॥ ૭૮૬॥
સવાર્કારં સવર્મસવ સવર્િનષેધાવિધભૂતં યત્ ।
સતં્ય શાશ્વતમેકમન તં શદંુ્ધ બુદં્ધ ત વમ સ વમ્॥ ૭૮૭॥
િનત્યાન દાખ ડકૈરસં િન કલમિક્રયમ તિવકારમ્ ।
પ્રત્યગ ભન્નં પરમવ્યકં્ત શદંુ્ધ બુદં્ધ ત વમ સ વમ્॥ ૭૮૮॥
વં પ્રત્ય તાશષેિવશષેં વ્યાેમવેા તબર્િહરિપ પૂણર્મ્ ।
બ્રહ્માન દં પરમદ્વતંૈ શદંુ્ધ બુદં્ધ ત વમ સ વમ્॥ ૭૮૯॥
બ્રહ્મવૈાહમહં બ્રહ્મ િનગુર્ણં િનિવક પકમ્ ।
ઇત્યેવાખ ડયા ત્ત્યા તષ્ઠ બ્રહ્મ ણ િન ક્રયે॥ ૭૯૦॥
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અખ ડામવેૈતાં ઘિટતપરમાન દલહર ં
પિર વ તદ્વતૈપ્ર મ તમમલાં ત્તમિનશમ્ ।

અમુ ચાનઃ વાત્મ યનપુમસખુે બ્રહ્મ ણ પરે
રમ વ પ્રાર ધં ક્ષપય સખુ ત્ત્યા વમનયા॥ ૭૯૧॥

બ્રહ્માન દરસા વાદત પરેણવૈ ચેતસા ।
સમાિધિન ષ્ઠતાે ભૂ વા તષ્ઠ િવદ્વ સદા મનુે॥ ૭૯૨॥
શ યઃ -

અખ ડાખ્યા ત્તરેષા વાક્યાથર્શ્રુ તમાત્રતઃ ।
શ્રાેતુઃ સં યતે િક વા િક્રયા તરમપેક્ષતે॥ ૭૯૩॥
સમાિધઃ કઃ ક તિવધ ત સદ્ધઃે િકમુ સાધનમ્ ।
સમાધેર તરાયાઃ કે સવર્મેતિન્ન યતામ્॥ ૭૯૪॥

verses 795-818 The fitness of the aspirant

॥ ૩૯॥ અિધકારઃ॥
શ્રીગુ ઃ -

મખુ્યગાૈણાિદભેદેન િવદ્ય તેઽત્રાિધકાિરણઃ ।
તષેાં પ્રજ્ઞાનુસારેણાખ ડા ત્ત દે ય ત॥ ૭૯૫॥ ઉદે યતે
શ્રદ્ધાભ ક્તપુરઃસરેણ િવિહતનેવૈેશ્વરં કમર્ણા

સ તાે યા જતત પ્રસાદમિહમા જન્મા તરે વવે યઃ ।
િનત્યાિનત્યિવવેકતીવ્રિવર ત યાસાિદ ભઃ સાધન-ૈ

યુર્ક્તઃ સઃ શ્રવણે સતામ ભમતાે મખુ્યાિધકાિર દ્વજઃ॥ ૭૯૬॥
અ યારાપેાપવાદક્રમમનુસરતા દે શકેનાત્ર વતે્રા

વાક્યાથ બાે યમાને સ ત સપિદ સતઃ શદુ્ધબુદ્ધરેમુ ય ।
િનત્યાન દા દ્વતીયં િન પમમમલં ય પરં ત વમેકં

તદ્બ્રહ્મવૈાહમ મીત્યુદય ત પરમાખ ડતાકાર ત્તઃ॥ ૭૯૭॥
અખ ડાકાર ત્તઃ સા ચદાભાસસમ વતા ।
આત્મા ભન્નં પરં બ્રહ્મ િવષયીકૃત્ય કેવલમ્॥ ૭૯૮॥
બાધતે તદ્ગતાજ્ઞાનં યદાવરણલક્ષણમ્ ।
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અખ ડાકારયા ત્ત્યા વજ્ઞાને બાિધતે સ ત॥ ૭૯૯॥
ત કાય સકલં તને સમં ભવ ત બાિધતમ્ ।
ત તુદાહે તુ ત કાયર્પટદાહાે યથા તથા॥ ૮૦૦॥
તસ્ય કાયર્તયા ચત્ત ત્તભર્વ ત બાિધતા ।
ઉપપ્રભા યથા સયૂ પ્રકાશિયતુમક્ષમા॥ ૮૦૧॥
તદ્વદેવ ચદાભાસચૈત યં ત્તસં સ્થતમ્ ।
વપ્રકાશં પરં બ્રહ્મ પ્રકાશિયતુમક્ષમમ્॥ ૮૦૨॥

પ્રચ ડાતપમ યસ્થદ પવન્નષ્ટદ િધ તઃ ।
તત્તજેસા ભભૂતં સ લીનાપેાિધતયા તતઃ॥ ૮૦૩॥
બ બભૂતપરબ્રહ્મમાતં્ર ભવ ત કેવલમ્ ।
યથાપનીતે વાદશ પ્ર ત બ બમખંુ વયમ્॥ ૮૦૪॥
મખુમાતં્ર ભવેત્તદ્વદેતચ્ચાપેાિધસઙ્ક્ષયાત્ ।
ઘટાજ્ઞાને યથા ત્ત્યા વ્યાપ્તયા બાિધતે સ ત॥ ૮૦૫„

ઘટં િવસુ્ફરયત્યેષઃ ચદાભાસ વતજેસા ।
ન તથા વપ્રભે બ્રહ્મ યાભાસ ઉપયજુ્યતે॥ ૮૦૬॥
અત અેવ મતં ત્તવ્યા ય વં વ તનુઃ સતામ્ ।
ન ફલવ્યા યતા તને ન િવરાેધઃ પર પરમ્॥ ૮૦૭॥
શ્રુત્યાેિદત તતાે બ્રહ્મ જ્ઞેયં બુદ્ યવૈ સૂ મયા ।
પ્રજ્ઞામા દં્ય ભવેદે્યષાં તષેાં ન શ્રુ તમાત્રતઃ॥ ૮૦૮॥
સ્યાદખ ડાકાર ત્તિવના તુ મનનાિદના ।
શ્રવણાન્મનનાદ્ યાનાત્તા પયણ િનર તરમ્॥ ૮૦૯॥
બુદ્ધઃે સૂ મ વમાયા ત તતાે વ તપૂલ યતે ।
મ દપ્રજ્ઞાવતાં ત મા કરણીયં પનુઃ પનુઃ॥ ૮૧૦॥
શ્રવણં મનનં યાનં સ યગ્વ તપૂલ ધયે ।
સવર્વેદા તવાક્યાનાં ષડ્ ભ લઙ્ગૈઃ સદદ્વયે॥ ૮૧૧॥
પરે બ્રહ્મ ણ તા પયર્િનશ્ચયં શ્રવણં િવદુઃ ।
શ્રુતસ્યવૈા દ્વતીયસ્ય વ તનુઃ પ્રત્યગાત્મનઃ॥ ૮૧૨॥
વેદા તવાક્યાનુગુણયુ ક્ત ભ વનુ ચ તનમ્ ।
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મનનં તચ્છતાથર્સ્ય સાક્ષા કરણકારણમ્॥ ૮૧૩॥
િવ તીયશર રાિદપ્રત્યયત્યાગપવૂર્કમ્ ।
સ તીયાત્મ ત્તીનાં પ્રવાહકરણં યથા॥ ૮૧૪॥
તૈલધારાવદ ચ્છન્ન ત્ત્યા તદ્ યાન મ યતે ।
તાવ કાલં પ્રયત્નને કતર્વં્ય શ્રવણં સદા॥ ૮૧૫॥
પ્રમાણસશંયાે યાવ વબુદ્ધનેર્ િનવતર્તે ।
પ્રમેયસશંયાે યાવત્તાવત્તુ શ્રુ તયુ ક્ત ભઃ॥ ૮૧૬॥
આત્મયાતા યર્િન શ્ચત્ત્યૈ કતર્વં્ય મનનં મુહુઃ ।
િવપર તાત્મધીયાર્વન્ન િવન ય ત ચેત સ ।
તાવિન્નર તરં યાનં કતર્વં્ય માેક્ષ મચ્છતા॥ ૮૧૭॥
યાવન્ન તકણ િનરા સતાેઽિપ

દૃ યપ્રપ ચ વપરાેક્ષબાેધાત્ ।
િવલીયતે તાવદમુ ય ભક્ષાે-

યાર્નાિદ સ યક્કરણીયમવે॥ ૮૧૮॥

verses 819-826 Samadhi, absolute and relative

॥ ૪૦॥ સિવક પઃ-િનિવક પઃ સમાિધઃ॥
સિવક પાે િનિવક પ ઇ ત દ્વધેા િનગદ્યતે ।
સમાિધઃ સિવક પસ્ય લક્ષણં વ ચ્મ તચ્છૃ ॥ ૮૧૯॥
જ્ઞાત્રાદ્યિવલયનેવૈ જ્ઞેયે બ્રહ્મ ણ કેવલે ।
તદાકારાકાિરતયા ચત્ત ત્તેરવ સ્થ તઃ॥ ૮૨૦॥
સદ્ ભઃ સ અેવ િવજ્ઞેયઃ સમાિધઃ સિવક પકઃ ।
દ અેવાવભાનેઽિપ મય દ્વપભાનવત્॥ ૮૨૧॥

સન્માત્રવ તુભાનેઽિપ િત્રપુટ ભા ત સન્મયી ।
સમાિધરત અેવાયં સિવક પ ઇતીયર્તે॥ ૮૨૨॥
જ્ઞાત્રાિદભાવમુ જ્ય જ્ઞેયમાત્ર સ્થ તદૃર્ઢા ।
મનસાે િનિવક પઃ સ્યા સમાિધયાગસં જ્ઞતઃ॥ ૮૨૩॥
જલે િન ક્ષપ્તલવણં જલમાત્રતયા સ્થતમ્ ।
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થઙ્ ન ભા ત િક વ ભ અેકમવેાવભાસતે॥ ૮૨૪॥
યથા તથવૈ સા ત્તબ્રર્હ્મમાત્રતયા સ્થતા ।
થઙ્ ન ભા ત બ્રહ્મવૈા દ્વતીયમવભાસતે॥ ૮૨૫॥

જ્ઞાત્રાિદક પનાભાવાન્મતાેઽયં િનિવક પકઃ ।
ત્તેઃ સદ્ભાવબાધા યામુભયાેભદ ઇ યતે॥ ૮૨૬॥

verses 827-865 The internal nature of samadhi

॥ ૪૧॥ સમાિધલક્ષણમ્॥
સમાિધસુ યાે યાર્નં ચાજ્ઞાનં સુ યાં તુ ને યતે ।
સિવક પાે િનિવક પઃ સમાધી દ્વાિવમાૈ હૃિદ॥ ૮૨૭॥
મુમુક્ષાેયર્ત્નતઃ કાયા િવપર તિન ત્તયે ।
કૃતેઽ મ વપર તાયા ભાવનાયા િનવતર્નમ્॥ ૮૨૮॥
જ્ઞાનસ્યાપ્ર તબદ્ધ વં સદાન દશ્ચ સ ય ત ।
દૃ યાનુિવદ્ધઃ શ દાનુિવદ્ધશ્ચે ત દ્વધા મતઃ॥ ૮૨૯॥
સિવક પ તયાેયર્ત્ત લક્ષણં વ ચ્મ તચ્છૃ ।
કામાિદપ્રત્યયૈદૃર્ યૈઃ સસંગા યત્ર દૃ યતે॥ ૮૩૦॥
સાેઽયં દૃ યાનુિવદ્ધઃ સ્યા સમાિધઃ સિવક પકઃ ।
અહ મમેદ મત્યાિદકામક્રાેધાિદ ત્તયઃ॥ ૮૩૧॥
દૃ ય તે યને સદં્રષ્ટ્ર ા દૃ યાઃ સ્યુરહમાદયઃ ।
કામાિદસવર્ ત્તીનાં દ્રષ્ટારમિવકાિરણમ્॥ ૮૩૨॥
સા ક્ષણં વં િવ નીયાદ્ય તાઃ પ ય ત િન ક્રયઃ ।
કામાદ નામહં સાક્ષી દૃ ય તે તે મયા યતઃ॥ ૮૩૩॥
ઇ ત સા ક્ષતયાત્માનં નાત્યાત્મિન સા ક્ષણમ્ ।
દૃ યં કામાિદ સકલં વાત્મ યવે િવલાપયેત્॥ ૮૩૪॥
નાહં દેહાે ના યસનુાર્ક્ષવગા

નાહઙ્કારાે નાે મનાે નાિપ બુ દ્ધઃ ।
અ ત તષેાં ચાિપ ત દ્વિક્રયાણાં

સાક્ષી િનત્યઃ પ્રત્યગવેાહમ મ॥ ૮૩૫॥
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વાચઃ સાક્ષી પ્રાણ ત્તેશ્ચ સાક્ષી
બુદ્ધઃે સાક્ષી બુ દ્ધ ત્તેશ્ચ સાક્ષી ।

ચ ઃશ્રાતે્રાદ દ્રયાણાં ચ સાક્ષી
સાક્ષી િનત્યઃ પ્રત્યગવેાહમ મ॥ ૮૩૬॥

નાહં સ્થૂલાે નાિપ સૂ માે ન દ ઘા
નાહં બાલાે નાે યવુા નાિપ દ્ધઃ ।

નાહં કાણાે નાિપ મૂકાે ન ષ ડઃ
સાક્ષી િનત્યઃ પ્રત્યગવેાહમ મ॥ ૮૩૭॥

ના યાગ તા નાિપ ગ તા ન હ તા
નાહં કતાર્ ન પ્રયાેક્તા ન વક્તા ।

નાહં ભાેક્તા નાે સખુી નવૈ દુઃખી
સાક્ષી િનત્યઃ પ્રત્યગવેાહમ મ॥ ૮૩૮॥

નાહં યાેગી નાે િવયાેગી ન રાગી
નાહં ક્રાેધી નવૈ કામી ન લાેભી ।

નાહં બદ્ધાે નાિપ યુક્તાે ન મુક્તઃ
સાક્ષી િનત્યઃ પ્રત્યગવેાહમ મ॥ ૮૩૯॥

ના તઃપ્રજ્ઞાે નાે બિહઃપ્રજ્ઞકાે વા
નવૈ પ્રજ્ઞાે નાિપ ચાપ્રજ્ઞ અેષઃ ।

નાહં શ્રાેતા નાિપ મ તા ન બાેદ્ધા
સાક્ષી િનત્યઃ પ્રત્યગવેાહમ મ॥ ૮૪૦॥

ન મેઽ ત દેહે દ્રયબુ દ્ધયાેગાે
ન પુ યલેશાેઽિપ ન પાપલેશઃ ।

ધાિપપાસાિદષડૂ મદૂરઃ
સદા િવમુક્તાેઽ મ ચદેવ કેવલઃ॥ ૮૪૧॥

અપા ણપાદાેઽહમવાગચ -

રપ્રાણ અેવા યમના હ્યબુ દ્ધઃ ।
વ્યાેમવે પૂણાઽ મ િવિનમર્લાેઽ મ

સદૈક પાેઽ મ ચદેવ કેવલઃ॥ ૮૪૨॥
ઇ ત વમાત્માનમવેક્ષમાણઃ
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પ્રતીતદૃ યં પ્રિવલાપય સદા ।
જહા ત િવદ્વા વપર તભાવં

વાભાિવકં ભ્રા તવશા પ્રતીતમ્॥ ૮૪૩॥
િવપર તાત્મતાસૂ્ફ તરેવ મુ ક્તિરતીયર્તે ।
સદા સમાિહતસ્યવૈ સષૈા સ ય ત ના યથા॥ ૮૪૪॥
ન વષેભાષા ભરમુ ય મુ ક્ત-

યાર્ કેવલાખ ડ ચદાત્મના સ્થ તઃ ।
ત સદ્ધયે વાત્મિન સવર્દા સ્થતાે

જહ્યાદહ તાં મમતામપુાધાૈ॥ ૮૪૫॥
વાત્મત વં સમાલ બ્ય કુયાર્ પ્રકૃ તનાશનમ્ ।

તનેવૈ મુક્તાે ભવ ત ના યથા કમર્કાેિટ ભઃ॥ ૮૪૬॥
જ્ઞા વા દેવં સવર્પાશાપહાિનઃ

ક્ષીણૈઃ ક્લેશજૈર્ન્મ ત્યુપ્રહા ણઃ ।
ઇત્યેવષૈા વૈિદક વાગ્બ્રવી ત

ક્લેશક્ષત્યાં જન્મ ત્યુપ્રહા ણમ્॥ ૮૪૭॥
ભૂયાે જન્માદ્યપ્રસ ક્તિવમુ ક્તઃ

ક્લેશક્ષત્યાં ભા ત જન્માદ્યભાવઃ ।
ક્લેશક્ષત્યા હેતુરાત્મૈકિનષ્ઠા

ત મા કાયાર્ હ્યાત્મિનષ્ઠા મુમુક્ષાેઃ॥ ૮૪૮॥
ક્લેશાઃ સ્યવુાર્સના અેવ જ તાજેર્ન્માિદકારણમ્ ।
જ્ઞાનિનષ્ઠા ગ્ ના દાહે તાસાં નાે જન્મહેતુતા॥ ૮૪૯॥
બી ય ગ્ પ્રદગ્ધાિન ન રાેહ ત યથા પનુઃ ।
જ્ઞાનદગ્ધૈ તથા ક્લેશનૈાર્ત્મા સ પદ્યતે પનુઃ॥ ૮૫૦॥
ત માન્મુમુક્ષાેઃ કતર્વ્યા જ્ઞાનિનષ્ઠા પ્રયત્નતઃ ।
િનઃશષેવાસનાક્ષત્યૈ િવપર તિન ત્તયે॥ ૮૫૧॥
જ્ઞાનિનષ્ઠાત પરસ્ય નવૈ કમાપયજુ્યતે ।
કમર્ણાે જ્ઞાનિનષ્ઠાયા ન સ ય ત સહ સ્થ તઃ॥ ૮૫૨॥ ન કદાિપ સહ સ્થ તઃ

પર પરિવ દ્ધ વાત્તયાે ભન્ન વભાવયાેઃ ।
ક ર્ વભાવનાપવૂ કમર્ જ્ઞાનં િવલક્ષણમ્॥ ૮૫૩॥
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દેહાત્મબુદ્ધિેવ ચ્છત્ત્યૈ જ્ઞાનં કમર્ િવ દ્ધયે ।
અજ્ઞાનમૂલકં કમર્ જ્ઞાનં તૂભયનાશકમ્॥ ૮૫૪॥
જ્ઞાનને કમર્ણાે યાેગઃ કથં સ ય ત વૈિરણા ।
સહયાેગાે ન ઘટતે યથા ત મરતજેસાેઃ॥ ૮૫૫॥
િનમષેાને્મષેયાવેાર્િપ તથવૈ જ્ઞાનકમર્ણાેઃ ।
પ્રતીચી ં પ યતઃ પુંસઃ કુતઃ પ્રાચીિવલાેકનમ્ । પુંસાં
પ્રત્યક્પ્રવણ ચત્તસ્ય કુતઃ કમર્ ણ યાેગ્યતા॥ ૮૫૬॥
જ્ઞાનૈકિનષ્ઠાિનરતસ્ય ભક્ષાે-

નવાવકાશાેઽ ત િહ કમર્ત ત્રે ।
તદેવ કમાર્સ્ય તદેવ સ યા

તદેવ સવ ન તતાેઽ યદ ત॥ ૮૫૭॥
બુ દ્ધક પતમા લ યક્ષાલનં નાનમાત્મનઃ ।
તનેવૈ શુ દ્ધરેતસ્ય ન દા ન જલને ચ॥ ૮૫૮॥
વ વ પે મનઃસ્થાનમનુષ્ઠાનં તિદ યતે ।

કરણત્રયસા યં યત્ત ષા તદસત્યતઃ॥ ૮૫૯॥
િવિન ષ યા ખલં દૃ યં વ વ પેણ યા સ્થ તઃ ।
સા સ યા તદનુષ્ઠાનં તદ્દાનં ત દ્ધ ભાજેનમ્॥ ૮૬૦॥
િવજ્ઞાતપરમાથાર્નાં શદુ્ધસ વાત્મનાં સતામ્ ।
યતીનાં િકમનુષ્ઠાનં વાનુસ ધ િવનાપરમ્॥ ૮૬૧॥
ત મા ક્રયા તરં ત્ય વા જ્ઞાનિનષ્ઠાપરાે ય તઃ ।
સદાત્મિનષ્ઠયા તષે્ઠિન્નશ્ચલ ત પરાયણઃ॥ ૮૬૨॥
કતર્વં્ય વાે ચતં કમર્ યાેગમારાેઢુ મચ્છતા ।
આરાેહણં કુવર્ત તુ કમર્ નારાેહણં મતમ્॥ ૮૬૩॥
યાેગં સમારાેહ ત યાે મુમુ ઃ

િક્રયા તરં તસ્ય ન યુક્તમીષત્ ।
િક્રયા તરાસક્તમનાઃ પતત્યસાૈ

તાલદુ્રમારાેહણક ર્વદ્ધ્રવુમ્॥ ૮૬૪॥
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યાેગા ઢસ્ય સદ્ધસ્ય કૃતકૃત્યસ્ય ધીમતઃ ।
ના ત્યેવ િહ બિહદૃર્ ષ્ટઃ કા કથા તત્ર કમર્ણામ્ ।
દૃ યાનુિવદ્ધઃ ક થતઃ સમાિધઃ સિવક પકઃ॥ ૮૬૫॥

verses 866-898 Deep concentration blended with the sruti

॥ ૪૨॥ શ્રુત્યવગ યં ત યમ્॥
શદુ્ધાેઽહં બુદ્ધાેઽહં પ્રત્યગ્રપૂેણ િનત્ય સદ્ધાેઽહમ્ ।
શા તાેઽહમન તાેઽહં સતતપરાન દ સ ધુરેવાહમ્॥ ૮૬૬॥
આદ્યાેઽહમનાદ્યાેઽહં વાઙ્મનસાસા યવ તુમાત્રાેઽહમ્ ।
િનગમવચાવેેદ્યાેઽહમનવદ્યાખ ડબાેધ પાેઽહમ્॥ ૮૬૭॥
િવિદતાિવિદતા યાેઽહં માયાત કાયર્લેશશૂ યાેઽહમ્ ।
કેવલદગૃાત્મકાેઽહં સિંવન્માત્રઃ સકૃ દ્વભાતાેઽહમ્॥ ૮૬૮॥
અપરાેઽહમનપરાેઽહં બિહર તશ્ચાિપ પૂણર્ અેવાહમ્ ।
અજરાેઽહમક્ષરાેઽહં િનત્યાન દાેઽહમ દ્વતીયાેઽહમ્॥ ૮૬૯॥
પ્રત્યગ ભન્નમખ ડં સત્યજ્ઞાનાિદલક્ષણં શદુ્ધમ્ ।
શ્રુત્યવગ યં ત યં બ્રહ્મવૈાહં પરં જ્યાે તઃ॥ ૮૭૦॥
અેવં સન્માત્રગાિહ યા ત્ત્યા તન્માત્રગાહકૈઃ ।
શ દૈઃ સમિપતં વ તુ ભાવયેિન્નશ્ચલાે ય તઃ॥ ૮૭૧॥
કામાિદદૃ યપ્રિવલાપપવૂર્કં

શદુ્ધાેઽહ મત્યાિદકશ દ મશ્રઃ ।
દૃ યવે િનષ્ઠસ્ય ય અેષ ભાવઃ

શ દાનુિવદ્ધઃ ક થતઃ સમાિધઃ॥ ૮૭૨॥
દૃ યસ્યાિપ ચ સા ક્ષ વસમુ લખેસ્ય ચાત્મિન । સા ક્ષ વા સમુ લખેનમાત્મિન
િનવતર્કમનાવેસ્થા િનિવક પ ઇતીયર્તે॥ ૮૭૩॥
સિવક પસમાિધ યાે દ ઘર્કાલં િનર તરમ્ ।
સ કારપવૂર્કં કુયાર્િન્નિવક પાેઽસ્ય સ ય ત॥ ૮૭૪॥
િનિવક પકસમાિધિનષ્ઠયા

તષ્ઠતાે ભવ ત િનત્યતા ધ્રવુમ્ ।
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ઉદ્ભવાદ્યપગ તિનરગર્લા
િનત્યિનશ્ચલિનર તિન ર્ તઃ॥ ૮૭૫॥

િવદ્વાનહ મદ મ ત વા િક ચ-

દ્બાહ્યા ય તરવેદનશૂ યઃ ।
વાન દા ત સ ધુિનમગ્ -

તૂ ણીમા તે ક શ્ચદન યઃ॥ ૮૭૬॥
િનિવક પં પરં બ્રહ્મ યત્ત મન્નવે િન ષ્ઠતાઃ ।
અેતે ધ યા અેવ મુક્તા વ તાેઽિપ બિહદૃર્શામ્॥ ૮૭૭॥
યથા સમાિધિત્રતયં યત્નને િક્રયતે હૃિદ ।
તથવૈ બાહ્યદેશઽેિપ કાય દ્વતૈિન ત્તયે॥ ૮૭૮॥
ત પ્રકારં પ્રવક્ષ્યા મ િનશામય સમાસતઃ ।
અિધષ્ઠાનં પરં બ્રહ્મ સ ચ્ચદાન દલક્ષણમ્॥ ૮૭૯॥
તત્રા ય ત મદં ભા ત નામ પાત્મકં જગત્ ।
સ વં ચ વં તથાન દ પં યદ્બ્રહ્મણસ્ત્રયમ્॥ ૮૮૦॥
અ ય તજગતાે પં નામ પ મદં દ્વયમ્ ।
અેતાિન સ ચ્ચ દાન દનામ પા ણ પ ચ ચ॥ ૮૮૧॥
અેક કૃત્યાેચ્યતે મખૂિરદં િવશ્વ મ ત ભ્રમાત્ ।
શતંૈ્ય શ્વેતં રસં દ્રાવં્ય તરઙ્ગ ઇ ત નામ ચ॥ ૮૮૨॥
અેક કૃત્ય તરઙ્ગાેઽય મ ત િનિદ યતે યથા ।
આરાેિપતે નામ પે ઉપેક્ષ્ય બ્રહ્મણઃ સતઃ॥ ૮૮૩॥
વ પમાત્રગ્રહણં સમાિધબાર્હ્ય આિદમઃ ।

સ ચ્ચદાન દ પસ્ય સકાશાદ્બ્રહ્મણાે ય તઃ॥ ૮૮૪॥
નામ પે થકૃ્ક વા બ્રહ્મ યવે િવલાપયન્ ।
અિધષ્ઠાનં પરં બ્રહ્મ સ ચ્ચદાન દમદ્વયમ્ ।
યત્તદેવાહ મત્યેવ િન શ્ચતાત્મા ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૮૮૫॥
ઇયં ભનૂર્ સન્નાિપ તાેયં ન તે ે

ન વાયનુર્ ખં નાિપ ત કાયર્ તમ્ ।
યદેષામિધષ્ઠાનભૂતં િવશદંુ્ધ
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સદેકં પરં સત્તદેવાહમ મ॥ ૮૮૬॥
ન શ દાે ન પં ન ચ પશર્કાે વા

તથા નાે રસાે નાિપ ગ ધાે ન ચા યઃ ।
યદેષામિધષ્ઠાનભૂતં િવશદંુ્ધ

સદેકં પરં સત્તદેવાહમ મ॥ ૮૮૭॥
ન સદ્દ્રવ્ય તં ગુણા ન િક્રયા વા

ન તિવશષેાે ન ચા યઃ કદાિપ ।
યદેષામિધષ્ઠાનભૂતં િવશદંુ્ધ

સદેકં પરં સત્તદેવાહમ મ॥ ૮૮૮॥
ન દેહાે ન ચાક્ષા ણ ન પ્રાણવાયુ-

મર્નાે નાિપ બુ દ્ધનર્ ચત્તં હ્યહંધીઃ ।
યદેષામિધષ્ઠાનભૂતં િવશદંુ્ધ

સદેકં પરં સત્તદેવાહમ મ॥ ૮૮૯॥
ન દેશાે ન કાલાે ન િદગ્વાિપ સ સ્યા-

ન્ન વ વ તરં સ્થૂલસૂ માિદ પમ્ ।
યદેષામિધષ્ઠાનભૂતં િવશદંુ્ધ

સદેકં પરં સત્તદેવાહમ મ॥ ૮૯૦॥
અેતદ્દ ૃ યં નામ પાત્મકં યઃ

અિધષ્ઠાનં તદ્બ્રહ્મ સતં્ય સદે ત ।
ગચ્છં તષ્ઠ વા શયાનાેઽિપ િનતં્ય

કુયાર્ દ્વદ્વા બાહ્યદૃ યાનુિવદ્ધમ્॥ ૮૯૧॥
અ ય તનામ પાિદપ્રિવલાપેન િનમર્લમ્ ।
અદ્વતંૈ પરમાન દં બ્રહ્મવૈા મી ત ભાવયેત્॥ ૮૯૨॥
િનિવકારં િનરાકારં િનર જનમનામયમ્ ।
આદ્ય તરિહતં પૂણ બ્રહ્મવૈાહં ન સશંયઃ॥ ૮૯૩॥
િન કલઙં્ક િનરાતઙં્ક િત્રિવધચ્છેદવ જતમ્ ।
આન દમક્ષરં મુક્તં બ્રહ્મવૈા મી ત ભાવયેત્॥ ૮૯૪॥
િનિવશષેં િનરાભાસં િનત્યમુક્તમિવિક્રયમ્ ।
પ્રજ્ઞાનૈકરસં સતં્ય બ્રહ્મવૈા મી ત ભાવયેત્॥ ૮૯૫॥
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શદંુ્ધ બુદં્ધ ત વ સદં્ધ પરં પ્રત્યગખ ડતમ્ ।
વપ્રકાશં પરાકાશં બ્રહ્મવૈા મી ત ભાવયેત્॥ ૮૯૬॥

સસુૂ મમ તતામાતં્ર િનિવક પં મહત્તમમ્ ।
કેવલં પરમાદ્વતંૈ બ્રહ્મવૈા મી ત ભાવયેત્॥ ૮૯૭॥
ઇત્યેવં િનિવકારાિદશ દમાત્રસમિપતમ્ ।
યાયતઃ કેવલં વ તુ લકે્ષ્ય ચત્તં પ્ર તષ્ઠ ત॥ ૮૯૮॥

verses 899-908 Nirvikalpa samadhi, absolute concentration

॥ ૪૩॥ સમાિધરક પકઃ॥
બ્રહ્માન દરસાવેશાદેક ભૂય તદાત્મના ।
ત્તેયાર્ િનશ્ચલાવસ્થા સ સમાિધરક પકઃ॥ ૮૯૯॥

ઉ થાને વા યનુ થાનેઽ યપ્રમત્તાે જતે દ્રયઃ ।
સમાિધષટ્કં કુવ ત સવર્દા પ્રયતાે ય તઃ॥ ૯૦૦॥
િવપર તાથર્ધીયાર્વન્ન િનઃશષેં િનવતર્તે ।
વ પસુ્ફરણં યાવન્ન પ્ર સદ્ યત્યનગર્લમ્ ।

તાવ સમાિધષટ્કેન નયે કાલં િનર તરમ્॥ ૯૦૧॥
ન પ્રમાદાેઽત્ર કતર્વ્યાે િવદુષા માેક્ષ મચ્છતા ।
પ્રમાદે જૃ ભતે માયા સયૂાર્પાયે તમાે યથા॥ ૯૦૨॥
વાનુભૂ ત પિરત્યજ્ય ન તષ્ઠ ત ક્ષણં બુધાઃ ।
વાનુભૂતાૈ પ્રમાદાે યઃ સ ત્યુનર્ યમઃ સતામ્॥ ૯૦૩॥

અ મ સમાધાૈ કુ તે પ્રયાસં
ય તસ્ય નવૈા ત પનુિવક પઃ ।

સવાર્ત્મભાવાેઽ યમનુવૈ સદ્ યેત્
સવાર્ત્મભાવઃ ખલુ કેવલ વમ્॥ ૯૦૪॥

સવાર્ત્મભાવાે િવદુષાે બ્રહ્મિવદ્યાફલં િવદુઃ ।
વન્મુક્તસ્ય તસ્યવૈ વાન દાનુભવઃ ફલમ્॥ ૯૦૫॥

યાેઽહં મમેત્યાદ્યસદાત્મગાહકાે
ગ્ર થલર્યં યા ત સ વાસનામયઃ ।
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સમાિધના ન ય ત કમર્બ ધાે
બ્રહ્માત્મબાેધાેઽપ્ર તબ ધ ઇ યતે॥ ૯૦૬॥

અેષ િન ક ટકઃ પ થા મુક્તેબ્રર્હ્માત્મના સ્થતેઃ ।
શદુ્ધાત્મનાં મુમુક્ષણૂાં ય સદેક વદશર્નમ્॥ ૯૦૭॥
ત મા વં ચા યપ્રમત્તઃ સમાધી-

કૃ વા ગ્ર થ સાધુ િનદર્હ્ય યુક્તઃ ।
િનતં્ય બ્રહ્માન દપીયષૂ સ ધાૈ

મ જક્ર ડન્માેદમાનાે રમ વ॥ ૯૦૮॥

verses 909-921 Yoga, or union with Brahman

॥ ૪૪॥ યાેગઃ॥
િનિવક પ સમાિધયા ત્તનૈશ્ચલ્યલક્ષણઃ ।
તમવે યાેગ ઇત્યાહુયાગશાસ્ત્રાથર્કાેિવદાઃ॥ ૯૦૯॥
અષ્ટાવઙ્ગાિન યાેગસ્ય યમાે િનયમ આસનમ્ ।
પ્રાણાયામ તથા પ્રત્યાહારશ્ચાિપ ચ ધારણા॥ ૯૧૦॥
યાનં સમાિધિરત્યેવ િનગદ ત મની ષણઃ ।
સવ બ્રહ્મે ત િવજ્ઞાનાિદ દ્રયગ્રામસયંમઃ॥ ૯૧૧॥
યમાેઽય મ ત સ પ્રાેક્તાેઽ યસનીયાે મુહુમુર્હુઃ ।
સ તીયપ્રવાહશ્ચ િવ તીય તરસૃ્ક તઃ॥ ૯૧૨॥
િનયમાે િહ પરાન દાે િનયમા ક્રયતે બુધૈઃ ।
સખુનેવૈ ભવેદ્ય મન્નજસ્રં બ્રહ્મ ચ તનમ્॥ ૯૧૩॥
આસનં ત દ્વ નીયાિદતર સખુનાશનમ્ ।
ચત્તાિદસવર્ભાવષેુ બ્રહ્મ વનેવૈ ભાવનાત્॥ ૯૧૪॥
િનરાેધઃ સવર્ ત્તીનાં પ્રાણાયામઃ સ ઉચ્યતે ।
િનષેધનં પ્રપ ચસ્ય રેચકાખ્યઃ સમીરણઃ॥ ૯૧૫॥
બ્રહ્મવૈા મી ત યા ત્તઃ પૂરકાે વાયુર િરતઃ ।
તત તદ્વ ૃ ત્તનૈશ્ચલં્ય કુ ભકઃ પ્રાણસયંમઃ॥ ૯૧૬॥
અયં ચાિપ પ્રબુદ્ધાનામજ્ઞાનાં પ્રાણપીડનમ્ ।
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િવષયે વાત્મતાં ત્ય વા મનસ શ્ચ ત મ જનમ્॥ ૯૧૭॥
પ્રત્યાહારઃ સ િવજ્ઞેયાેઽ યસનીયાે મુમુ ભઃ ।
યત્ર યત્ર મનાે યા ત બ્રહ્મણ તત્ર દશર્નાત્॥ ૯૧૮॥
મનસાે ધારણં ચવૈ ધારણા સા પરા મતા ।
બ્રહ્મવૈા મી ત સદ્વતૃ્ત્યા િનરાલ બતયા સ્થ તઃ॥ ૯૧૯॥
યાનશ દેન િવખ્યાતા પરમાન દદાિયની ।
િનિવકારતયા ત્ત્યા બ્રહ્માકારતયા પનુઃ॥ ૯૨૦॥

ત્તિવ મરણં સ યક્સમાિધ યાર્નસજં્ઞકઃ ।
સમાધાૈ િક્રયમાણે તુ િવઘ્ના હ્યાયા ત વૈ બલાત્॥ ૯૨૧॥

verses 922-923 The obstacles to yoga

॥ ૪૫॥ યાેગિવઘ્નાઃ ॥
અનુસધંાનરાિહત્યમાલસ્યં ભાેગલાલસમ્ ।
ભયં તમશ્ચ િવક્ષપે તજે પ દશ્ચ શૂ યતા॥ ૯૨૨
અેવં ય દ્વઘ્નબાહુલ્યં ત્યાજં્ય તદ્બ્રહ્મિવ જનૈઃ ।
િવઘ્નાનેતા પિરત્ય વા પ્રમાદરિહતાે વશી ।
સમાિધિનષ્ઠયા બ્રહ્મ સાક્ષાદ્ભિવતુમહર્ સ॥ ૯૨૩॥

verses 924-937 Direct experience gained by right knowledge

॥ ૪૬॥ વાનુભૂ તઃ॥
ઇ ત ગુ વચનાચ્છ તપ્રમાણા-

પરમવગ ય સત વમાત્મયુ યા ।
પ્રશ મતકરણઃ સમાિહતાત્મા

ક્વ ચદચલાકૃ તરાત્મિન ષ્ઠતાેઽભૂત્॥ ૯૨૪॥
બહુકાલં સમાધાય વ વ પે તુ માનસમ્ ।
ઉ થાય પરમાન દાદુ્ગ મેત્ય પનુમુર્દા॥ ૯૨૫॥
પ્રણામપવૂર્કં ધીમા સગદ્ગદમવુાચ હ ।
નમાે નમ તે ગુરવે િનત્યાન દ વ િપણે॥ ૯૨૬॥
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મુક્તસઙ્ગાય શા તાય ત્યક્તાહ તાય તે નમઃ ।
દયાધા ે નમાે ભૂ ે મિહ ઃ પારમસ્ય તે ।
નવૈા ત ય કટાકે્ષણ બ્રહ્મવૈાભવમદ્વયમ્॥ ૯૨૭॥
િક કરાે મ ક્વ ગચ્છા મ િક ગ્ હ્ણા મ ત્ય મ િકમ્ ।
યન્મયા પૂિરતં િવશ્વં મહાક પા બુના યથા॥ ૯૨૮॥
મિય સખુબાેધપયાેધાૈ મહ ત બ્રહ્મા ડબુદુ્બદસહસ્રમ્ ।
માયામયને મ તા ભૂ વા ભૂ વા પનુ તરાેધત્તે॥ ૯૨૯॥
િનત્યાન દ વ પાેઽહમાત્માહં વદનુગ્રહાત્ ।
પૂણાઽહમનવદ્યાેઽહં કેવલાેઽહં ચ સદુ્ગરાે॥ ૯૩૦॥
અકતાર્હમભાેક્તાહમિવકારાેઽહમિક્રયઃ ।
આન દઘન અેવાહમસઙ્ગાેઽહં સદા શવઃ॥ ૯૩૧॥
વ કટાક્ષવરચા દ્રચ દ્રકાપાતધૂતભવતાપજશ્રમઃ ।
પ્રાપ્તવાનહમખ ડવૈભવાન દમાત્મપદમક્ષયં ક્ષણાત્॥ ૯૩૨॥
છાયયા ષ્ટમુ ણં વા શીતં વા દુષુ્ઠ સષુુ્ઠ વા ।
ન શત્યેવ ય ક ચ પુ ષં ત દ્વલક્ષણમ્॥ ૯૩૩॥
ન સા ક્ષણં સાક્ષ્યધમાર્ સં શ ત િવલક્ષણમ્ ।
અિવકારમુદાસીનં ગ્ હધમાર્ઃ પ્રદ પવત્॥ ૯૩૪॥
રવેયર્થા કમર્ ણ સા ક્ષભાવાે

વહે્નયર્થા વાય સ દાહક વમ્ ।
ર ેયર્થારાેિપતવ તુસઙ્ગ-

તથવૈ કૂટસ્થ ચદાત્મનાે મે॥ ૯૩૫॥
ઇત્યુ વા સ ગુ ં તુ વા પ્રશ્રયેણ કૃતાન તઃ ।
મુમુક્ષાે પકારાય પ્રષ્ટવ્યાંશમ ચ્છત॥ ૯૩૬॥

વન્મુક્તસ્ય ભગવન્નનુભૂતેશ્ચ લક્ષણમ્ ।
િવદેહમુક્તસ્ય ચ મે કૃપયા બ્રૂિહ ત વતઃ॥ ૯૩૭॥
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verses 938-948 The seven states of the mind

॥ ૪૭॥ સપ્તભૂ મકાઃ॥
શ્રીગુ ઃ -

વકે્ષ્ય તુ યં જ્ઞાનભૂ મકાયા લક્ષણમાિદતઃ ।
જ્ઞાતે ય મ વયા સવ જ્ઞાતં સ્યાત્ ષ્ટમદ્ય યત્॥ ૯૩૮॥
જ્ઞાનભૂ મઃ શભુેચ્છા સ્યા પ્રથમા સમુદ િરતા ।
િવચારણા દ્વતીયા તુ તીયા તનુમાનસી॥ ૯૩૯॥
સ વાપ ત્તશ્ચતુથ સ્યાત્તતાેઽસસં ક્તના મકા ।
પદાથાર્ભાવના ષષ્ઠ સપ્તમી તુયર્ગા તા॥ ૯૪૦॥
સ્થતઃ િક મૂઢ અેવા મ પ્રેકે્ષ્યઽહં શાસ્ત્રસ જનૈઃ ।
વૈરાગ્યપવૂર્ મચ્છે ત શભુેચ્છા ચાેચ્યતે બુધૈઃ॥ ૯૪૧॥
શાસ્ત્રસ જનસ પકર્વૈરાગ્યા યાસપૂવર્કમ્ ।
સદાચારપ્ર ત્તયાર્ પ્રાેચ્યતે સા િવચારણા॥ ૯૪૨॥
િવચારણાશભુેચ્છા યા મ દ્રયાથષુ રક્તતા ।
યત્ર સા તનુતામે ત પ્રાેચ્યતે તનુમાનસી॥ ૯૪૩॥
ભૂ મકાિત્રતયા યાસા ચ્ચત્તેઽથર્િવરતવેર્શાત્ ।
સ વાત્મિન સ્થતે શદુ્ધે સ વાપ ત્ત દાહૃતા॥ ૯૪૪॥
દશાચતુષ્ટયા યાસાદસસંગર્ફલા તુ યા ।
ઢસ વચમ કારા પ્રાેક્તા સસં ક્તના મકા॥ ૯૪૫॥

ભૂ મકાપ ચકા યાસા વાત્મારામતયા શમ્ ।
આ ય તરાણાં બાહ્યાનાં પદાથાર્નામભાવનાત્॥ ૯૪૬॥
પરપ્રયુક્તને ચરપ્રયત્નનેાવબાેધનમ્ ।
પદાથાર્ભાવના નામ ષષ્ઠ ભવ ત ભૂ મકા॥ ૯૪૭॥
ષડ્ભૂ મકા ચરા યાસાદ્ભેદસ્યાનપુલ ભનાત્ ।
ય વભાવૈકિનષ્ઠ વં સા જ્ઞેયા તુયર્ગા ક્ષ તઃ॥ ૯૪૮॥
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verses 949-978 The nature of knowledge

॥ ૪૮॥ જ્ઞાનલક્ષણમ્॥
ઇદં મમે ત સવષુ દૃ યભાવે વભાવના ।

ગ્ર ગ્રિદ ત પ્રાહુમર્હા તાે બ્રહ્મિવત્તમાઃ॥ ૯૪૯॥
િવિદ વા સ ચ્ચદાન દમયી ં દૃ યપર પરામ્ ।
નામ પપિરત્યાગાે ગ્ર વ ઃ સમીયર્તે॥ ૯૫૦॥
પિરપૂણર્ ચદાકાશે મિય બાેધાત્મતાં િવના ।
ન િક ચદ યદ તી ત ગ્ર સુ પ્તઃ સમીયર્તે॥ ૯૫૧॥
મૂલાજ્ઞાનિવનાશને કારણાભાસચે ષ્ટતૈઃ ।
બ ધાે ન મેઽ ત વ પાેઽિપ વ ગ્રિદતીયર્તે॥ ૯૫૨॥
કારણાજ્ઞાનનાશાદ્યદ્દ્રષૃ્ટદશર્નદૃ યતા ।
ન કાયર્મ ત તજ્જ્ઞાનં વ વ ઃ સમીયર્તે॥ ૯૫૩॥
અ તસૂ મિવમશન વધી ત્તરચ ચલા ।
િવલીયતે યદા બાેધે વ સુ પ્તિરતીયર્તે॥ ૯૫૪॥
ચન્મયાકારમ ત ભધ ત્તપ્રસરૈગર્તઃ ।
આન દાનુભવાે િવદ્વન્ સુ પ્ત ગ્રિદતીયર્તે॥ ૯૫૫॥
ત્તાૈ ચરાનુભૂતા તરાન દાનુભવ સ્થતાૈ ।

સમાત્મતાં યાે યાત્યેષ સુ પ્ત વ ઇતીયર્તે॥ ૯૫૬॥
દૃ યધી ત્તરેતસ્ય કેવલીભાવભાવનાત્ ।
પરં બાેધૈકતાવા પ્તઃ સુ પ્તસુ પ્તિરતીયર્તે॥ ૯૫૭॥
પરબ્રહ્મવદાભા ત િનિવકારૈક િપણી ।
સવાર્વસ્થાસુ ધારૈકા તુયાર્ખ્યા પિરક તતા॥ ૯૫૮॥
ઇત્યવસ્થાસમુ લાસં િવ શન્મુચ્યતે સખુી ।
શભુેચ્છાિદત્રયં ભૂ મભેદાભેદયુતં તમ્॥ ૯૫૯॥
યથાવદ્ભેદબુદ્ યેદં જગ ગ્રિદતીયર્તે ।
અદ્વતૈે સ્થૈયર્માયાતે દ્વતૈે ચ પ્રશમં ગતે॥ ૯૬૦॥
પ ય ત વ વ લાેકં તુયર્ભૂ મસયુાેગતઃ ।
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પ ચમી ં ભૂ મમા હ્ય સષુુ પ્તપદના મકામ્॥ ૯૬૧॥
શા તાશષેિવશષેાંશ તષે્ઠદદ્વતૈમાત્રકે ।
અ તમુર્ખતયા િનતં્ય ષષ્ઠ ં ભૂ મમપુા શ્રતઃ॥ ૯૬૨॥
પિરશ્રા તતયા ગાઢિનદ્રા લુિરવ લક્ષ્યતે ।
કુવર્ન્ન યાસમેતસ્યાં ભૂ યાં સ ય ગ્વવાસનઃ॥ ૯૬૩॥
તુયાર્વસ્થાં સપ્તભૂ મ ક્રમા પ્રા ાે ત યાે ગરાટ્ ।
િવદેહમુ ક્તરેવાત્ર તુયાર્તીતદશાેચ્યતે॥ ૯૬૪॥
યત્ર નાસન્ન સચ્ચાિપ નાહં ના યનહઙૃ્ક તઃ ।
કેવલં ક્ષીણમનન આ તેઽદ્વતૈેઽ તિનભર્યઃ॥ ૯૬૫॥
અ તઃશૂ યાે બિહઃશૂ યઃ શૂ યકુ ભ ઇવા બરે ।
અ તઃપૂણા બિહઃપૂણર્ઃ પૂણર્કુ ભ ઇવાણર્વે॥ ૯૬૬॥
યથા સ્થત મદં સવ વ્યવહારવતાેઽિપ ચ ।
અ તં ગતં સ્થતં વ્યાેમ સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૬૭॥
નાેદે ત ના તમાયા ત સખુે દુઃખે મનઃ પ્રભા ।
યથાપ્રાપ્ત સ્થ તયર્સ્ય સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૬૮॥
યાે ગ ત સષુુ પ્તસ્થાે યસ્ય ગ્રન્ન િવદ્યતે ।
યસ્ય િનવાર્સનાે બાેધઃ સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૬૯॥
રાગદ્વષેભયાદ નામનુ પં ચરન્નિપ ।
યાેઽ તવ્યામવદત્યચ્છઃ સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૭૦॥
યસ્ય નાહઙૃ્કતાે ભાવાે બુ દ્ધયર્સ્ય ન લ યતે ।
કુવર્તાેઽકુવર્તાે વાિપ સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૭૧॥
યઃ સમ તાથર્ લષેુ વ્યવહાયર્િપ શીતલઃ ।
પરાથ વવ પૂણાર્ત્મા સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૭૨॥
દ્વતૈવ જત ચન્માત્રે પદે પરમપાવને ।
અ ધ ચત્તિવશ્રા તઃ સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૭૩॥
ઇદં જગદયં સાેઽયં દૃ ય તમવા તવમ્ ।
યસ્ય ચત્તે ન સુ્ફર ત સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૭૪॥
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ચદાત્માહં પરાત્માહં િનગુર્ણાેઽહં પરા પરઃ ।
આત્મમાત્રેણ ય તષે્ઠ સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૭૫॥
દેહત્રયા તિરક્તાેઽહં શદુ્ધચૈત યમ યહમ્ ।
બ્રહ્માહ મ ત યસ્યા તઃ સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૭૬॥
યસ્ય દેહાિદકં ના ત યસ્ય બ્રહ્મે ત િનશ્ચયઃ ।
પરમાન દપૂણા યઃ સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૭૭॥
અહં બ્રહ્મા યહં બ્રહ્મા યહં બ્રહ્મે ત િનશ્ચયઃ ।
ચદહં ચદહં ચે ત સ વન્મુક્ત ઉચ્યતે॥ ૯૭૮॥

verses 978-1006 Videhamukti, incorporeal liberation

॥ ૪૯॥ િવદેહમુ ક્તઃ॥
વન્મુ ક્તપદં ત્ય વા વદેહે કાલસા કૃતે ।

િવશત્યદેહમુક્ત વં પવનાેઽ પ દતા મવ॥ ૯૭૯॥ મુ ક્ત વં
તત ત સ બભવૂાસાૈ યિદ્ગરામ યગાેચરમ્ ।
યચ્છૂ યવાિદનાં શૂ યં બ્રહ્મ બ્રહ્મિવદાં ચ યત્॥ ૯૮૦॥
િવજ્ઞાનં િવજ્ઞાનિવદાં મલાનાં ચ મલાત્મકમ્ ।
પુ ષઃ સાઙ્ખ્યદષૃ્ટ નામીશ્વરાે યાેગવાિદનામ્॥ ૯૮૧॥
શવઃ શવૈાગમસ્થાનાં કાલઃ કાલૈકવાિદનામ્ ।
ય સવર્શાસ્ત્ર સદ્ધા તં ય સવર્હૃદયાનુગમ્ ।
ય સવ સવર્ગં વ તુ તત્ત વં તદસાૈ સ્થતઃ॥ ૯૮૨॥
બ્રહ્મવૈાહં ચદેવાહમવેં વાિપ ન ચ ત્યતે ।
ચન્માત્રમવે ય તષે્ઠ દ્વદેહાે મુક્ત અેવ સઃ॥ ૯૮૩॥
યસ્ય પ્રપ ચભાનં ન બ્રહ્માકારમપીહ ન ।
અતીતાતીતભાવાે યાે િવદેહાે મુક્ત અેવ સઃ॥ ૯૮૪॥
ચત્ત ત્તેરતીતાે ય શ્ચત્ત ત્ત્યવભાસકઃ ।
ચત્ત ત્તિવહીનાે યાે િવદેહાે મુક્ત અેવ સઃ॥ ૯૮૫॥
વાત્મે ત પરાત્મે ત સવર્ ચ તાિવવ જતઃ ।

સવર્સઙ્ક પહીનાત્મા િવદેહાે મુક્ત અેવ સઃ॥ ૯૮૬॥
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આેઙ્કારવાચ્યહીનાત્મા સવર્વાચ્યિવવ જતઃ ।
અવસ્થાત્રયહીનાત્મા િવદેહાે મુક્ત અેવ સઃ॥ ૯૮૭॥
અિહ વયનીસપર્િનમાકાે વવ જતઃ ।
વ મીકે પ તત તષે્ઠત્તં સપા ના ભમ યતે॥ ૯૮૮॥
અેવં સ્થૂલં ચ સૂ મં ચ શર રં ના ભમ યતે ।
પ્રત્યગ્જ્ઞાન શ ખ વ તે મ યાજ્ઞાને સહેતુકે॥ ૯૮૯॥
ને ત નેતીત્ય પ વાદશર રાે ભવત્યયમ્ ।
િવશ્વશ્ચ તજૈસશ્ચવૈ પ્રાજ્ઞશ્ચે ત ચ તે ત્રયઃ॥ ૯૯૦॥
િવરાટ્ િહર યગભર્શ્ચેશ્વરશ્ચે ત ચ તે ત્રયઃ । િવરાડ્ તે ત્રયમ્
બ્રહ્મા ડં ચવૈ િપ ડા ડં લાેકા ભૂરાદયઃ ક્રમાત્॥ ૯૯૧॥
વ વાપેાિધલયાદેવ લીય તે પ્રત્યગાત્મિન ।

તૂ ણીમવે તત તૂ ણી ં તૂ ણી ં સતં્ય ન િક ચન॥ ૯૯૨॥
કાલભેદં વ તુભેદં દેશભેદં વભેદકમ્ ।
િક ચદ્ભેદં ન તસ્યા ત િક ચદ્વાિપ ન િવદ્યતે॥ ૯૯૩॥

વેશ્વરે ત વાક્યે ચ વેદશાસે્ત્ર વહં વ ત ।
ઇદં ચૈત યમવેેત્યહં ચૈત ય મત્યિપ॥ ૯૯૪॥
ઇ ત િનશ્ચયશૂ યાે યાે િવદેહાે મુક્ત અેવ સઃ ।
બ્રહ્મવૈ િવદ્યતે સાક્ષાદ્વ તુતાેઽવ તુતાેઽિપ ચ॥ ૯૯૫॥
ત દ્વદ્યાિવષયં બ્રહ્મ સત્યજ્ઞાનસખુાત્મકમ્ ।
શા તં ચ તદતીતં ચ પરં બ્રહ્મ તદુચ્યતે॥ ૯૯૬॥
સદ્ધા તાેઽ યાત્મશાસ્ત્રાણાં સવાર્પહ્નવ અેવ િહ ।
નાિવદ્યા તીહ નાે માયા શા તં બ્રહ્મવૈ ત દ્વના॥ ૯૯૭॥
પ્રયષેુ વષેુ સકૃુતમ પ્રયષેુ ચ દુ કૃતમ્ ।
િવ જ્ય યાનયાેગેન બ્રહ્મા યે ત સનાતનમ્॥ ૯૯૮॥
યાવદ્યાવચ્ચ સદુ્બદ્ધે વયં સ ત્યજ્યતેઽ ખલમ્ ।
તાવત્તાવ પરાન દઃ પરમાત્મવૈ શ યતે॥ ૯૯૯॥
યત્ર યત્ર તાે જ્ઞાની પરમાક્ષરિવ સદા ।
પરે બ્રહ્મ ણ લીયેત ન તસ્યાે કા તિર યતે॥ ૧૦૦૦॥
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યદ્ય વા ભમતં વ તુ તત્ત્યજન્માેક્ષમશ્નુતે ।
અસઙ્ક પને શસે્ત્રણ છન્નં ચત્ત મદં યદા॥ ૧૦૦૧॥
સવ સવર્ગતં શા તં બ્રહ્મ સ પદ્યતે તદા ।
ઇ ત શ્રુ વા ગુરાવેાર્ક્યં શ ય તુ છન્નસશંયઃ॥ ૧૦૦૨॥
જ્ઞાતજ્ઞેયઃ સ પ્રણ ય સદુ્ગરાેશ્ચરણા બુજમ્ ।
સ તને સમનુજ્ઞાતાે યયાૈ િનમુર્ક્તબ ધનઃ॥ ૧૦૦૩॥
ગુ રેષ સદાન દ સ ધાૈ િનમર્ગ્ માનસઃ ।
પાવય વસધુાં સવા િવચચાર િન ત્તરઃ॥ ૧૦૦૪॥
ઇત્યાચાયર્સ્ય શ યસ્ય સવંાદેનાત્મલક્ષણમ્ ।
િન િપતં મુમુક્ષણૂાં સખુબાેધાપેપત્તયે॥ ૧૦૦૫॥
સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહનામકઃ ।
ગ્ર થાેઽયં હૃદયગ્ર થિવ ચ્છત્ત્યૈ ર ચતઃ સતામ્॥ ૧૦૦૬॥

ઇ ત
શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ
સવર્વેદા ત સદ્ધા તસારસઙ્ગ્રહઃ

સ પૂણર્ઃ॥
॥ ઇ ત॥
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