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ૐઅદ્વતૈપુ ષસ્ય ન દ્વતીયાે ભેદાેઽ ત । સ્થરજઙ્ગમમ યે અદ્વતૈં
બ્રહ્મ પ્રકા શતમ્ । સવર્લાેકમ યે બ્રહ્મ દ્વધા પં િવચર ત ।
ચૈત ય ચત્તજેસઃ અ તરાત્મા । મ યે કૈવલ્યાત્મા । અેકૈકં યથા
રિવતજેઃ રિવભર્વેત્ તથા અખ ડતબ્રહ્મ માયાજગ ત્રયં અવસ્થાત્રયં
પરમાત્મનઃ અેકં ભવ ત । યા બુ દ્ધગર્ભર્મ યે સા બુ દ્ધબાર્લ્યાવસ્થા
ન ભવ ત । યા બુ દ્ધબાર્લ્યાવસ્થા ભવ ત સા બુ દ્ધયાવૈનાવસ્થા ન
ભવ ત । યા બુ દ્ધયાવનાવસ્થા સા બુ દ્ધયૂર્નાવસ્થા ન ભવ ત ।
જરાવસ્થા કાલસ પ્રીકામવેધમર્ક્ર યતે (?) કારણં ત વજ્ઞાનં ભવ ત ।
જ્ઞાનપ્રબાેધાે ય મન્મ યે માયામાેહં પિરત્યજ્ય સવર્કમર્િવિનમુર્ક્તઃ
સ શ દાતીતાેઽિપ યતે । અથેતાેઽિપ અદ્વતૈપુ ષસ્ય પૂણ બ્રહ્મ
પ્ર તભા સતમ્ । યથા નદ યતે સાગર અેકાેઽિપ સાગરપ્ર તભા સતઃ
તથા બ્રહ્મ સવાર્ તરાત્મા મ યે પ્રકા શતમ્ । નાપ્રસં સ પુટં (?)
સ વરજ તમાેગુણરિહતં ત વં ચે ત । યથા યાેગી વાયુિનરાેધનં
ઉક્તાચરણગુ રા છનાે ત િક બષમ્ । સવર્િદવ્યદેહમ યે પરમાત્મા
પ્રકા શતઃ િવિનમુર્ક્તભવસાગરઃ વગ દેવમ યે ઉત્તમ વ પસ્ય
બુ દ્ધપ્રકાશઃ અ મન્મ યે માયામાેહં પિરત્યજેત્ । પ્રકાશમ યે માયા
કરાે ત । તૈલમ યે યથા યથા મ ક્ષકા અેકદેિહમ યે બ્રહ્મ દશધા
પં િવચર ત । ચ ઃપ્રાણમનાેબુ દ્ધપ ચે દ્રયા ણ પ ચત વાિન
તથા ઘટઘટમ યે બહુચ દ્રાેઽિપ દૃ યતે પ્રકા શતઃ
સવર્લાેકમ યે બ્રહ્મણાે પં િવચર ત તથા ઘટઘટમ યે
બહુચ દ્રાેઽિપ દૃ યતે । અદ્વતૈં ક થતં યને પુ ષાેઽમૂઢાે
ભવ ત । દેવાસરુમુિનમનુ યાણાં અધઃ ઊ વ ચતુિદશમ્ ।
ભવુણાર્યુદેવાદાવ્યદેિહતેરસકારાે દૃ યતે રસકારાકારમ યે
ભવ ત િનરાકારઃ અકાર ઉકારમ યે બ્રહ્મ પિરપૂણ સત્યસતં્ય
વેદવાક્યં વેદશાસ્ત્રપ્ર તભા સતં કૈવલ્યં દ્વતૈાદ્વતૈરિહતં
મનાેમય આન દમયત વમયતે ેમયસવર્મયઃ િવ ક્ષફલં
ઉ પનં્ન પરમહંસપૂણાઽિપ યતે । જ્ઞાનં માતા િવજ્ઞાનં
િપતા સગુણબ્રહ્મ િનગુર્ણબ્રહ્માિપતં અષ્ટમી ચ િનગુર્ણાવસ્થા
બ્રહ્મ શર રજ્ઞાનલહર બ્રહ્મણઃ । બ્રહ્મણાે યજ્ઞાપેવીતમિનષં્ટ
ગ ભીરગ્રહે ક્ષેમસવર્વૈરાગ્યપ્રભાવને સ તાષેલાભસમ તગુણાેઽિપ
યતે । પરમહંસપુ ષસ્ય દ્વતીયં ભેદં યથા જલરિહતે
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ભન્નં પ્રાણપ્રીતેયન્ (?) । દ્વતીયવ તુરિહતઃ અખ ડતં વ તુ મ યે
પ્રિવષં્ટ અધર્સ્થાને અધર્ ચસ્થાને આત્મા દૃ યતે આત્મવ્યાપકં
બ્રહ્મજ્ઞાનિવજ્ઞાનમ્॥
ઇ ત અદ્વતૈાપેિનષત્ સ પૂણાર્ ।
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