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sarvashAstrArtha aNu bhAShya ( AnandatIrtha)

સવર્શાસ્ત્રાથર્ અ ભા ય ( આન દતીથર્)

સવર્શાસ્ત્રાથર્સગં્રહઃ

Encoded and proofread by Shrisha Rao shrao at dvaita.org

॥ શ્રી ગુ યાે નમઃ હિરઃ ૐ॥
ૐ િવ રેવ િવ જજ્ઞાસ્યઃ સવર્કતાર્ઽગમાેિદતઃ ।
સમ વયાદ ક્ષતેશ્ચ પૂણાર્ન દાેઽંતરઃ ખવત્॥ ૧.૧॥
પ્રણેતા જ્યાે તિરત્યાદૈઃ પ્ર સદ્ધરૈ યવ તષુુ ।
ઉચ્યતે િવ રેવૈકઃ સવઃ સવર્ ગુણ વતઃ॥ ૧.૨॥
સવર્ગાેઽત્તા િનયંતા ચ દૃ ય વાદુ જ્ઝતઃ સદા ।
િવશ્વ વાંતર વાદૈ લઙ્ગૈઃ સવયુર્તઃ સ િહ॥ ૧.૩॥
સવાર્શ્રયઃ પૂણર્ગુણઃ સાેઽક્ષરઃ સન્ હૃદ જગઃ ।
સયૂાર્િદભાસકઃ પ્રાણપ્રેરકાે દૈવતૈરિપ॥ ૧.૪॥
જ્ઞેયાે ન વેદૈઃ શદૂ્રાદૈઃ ક દકાેઽ યશ્ચ વતઃ ।
પ ત વાિદગુણૈયુર્ક્તઃ તદ યત્ર ચ વાચકૈઃ॥ ૧.૫॥
મખુ્યતઃ સવર્શ દૈશ્ચ વાચ્ય અેકાે જનાદર્નઃ ।
અવ્યક્તઃ કમર્વાચ્યૈશ્ચ વાચ્ય અેકાેઽ મતાત્મકઃ॥ ૧.૬॥
અવા તરં કારણં ચ પ્રકૃ તઃ શૂ યમવે ચ ।
ઇત્યાદ યત્ર િનયતૈરિપ મખુ્યતયાેિદતઃ ।
શ દૈરતાેઽન તગુણાે યચ્છ દા યાેગ ત્તયઃ॥ ૧.૭॥

॥ ઇ ત પ્રથમાેઽ યાયઃ॥
॥ અથ દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥

ૐ શ્રાૈત તિવ દ્ધ વાત્ તયાે ન ગુણા હરેઃ ।
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િનષેદંુ્ધ શક્નુયવુદાિનત્ય વાન્માનમુત્તમમ્॥ ૨.૧॥
અસ વપ્રધાનાિદશ દાબ્રહ્મવૈ નાપરમ્ ।
વદ ત કારણ વને ક્વાિપ પૂણર્ગુણાે હિરઃ॥ ૨.૨॥
વાત યા સવર્ક ર્ વાન્નાયુક્તં તદ્ભવેચ્છ તઃ ।

ભ્રા તમૂલતયા સવર્ સમયાનામયુ ક્તતઃ॥ ૨.૩॥
ન ત દ્વરાેધાદ્વચનં વૈિદકં શઙ્ક્યતાં વ્રજેત્ ।
આકાશાિદસમ તં ચ ત જં તનેવૈ લીયતે॥ ૨.૪॥
સાેઽનુ પ ત્તલયઃ કતાર્ વઃ તદ્વશગઃ સદા ।
તદાભાસાે હિરઃ સવર્ પે વિપ સમઃ સદા॥ ૨.૫॥
મખુ્યપ્રાણશ્ચે દ્રયા ણ દેહશ્ચવૈ તદુદ્ભવાઃ ।
મખુ્યપ્રાણવશે સવ સ િવ ણાવેર્શગઃ સદા॥ ૨.૬॥
સવર્ દાેશાે જ્ઝતઃ ત માદ્ ભગવાન્ પુ ષાેત્તમઃ ।
ઉક્તા ગુણાશ્ચાિવ દ્ધા તસ્ય વેદેષુ સવર્થા॥ ૨.૭॥

॥ ઇ ત દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥
॥ અથ તીયાેઽ યાયઃ॥

ૐ શભુને કમર્ણા વગ િનરયં ચ િવકમર્ણા ।
મ યાજ્ઞાનને ચ તમાે જ્ઞાનનેવૈ પરં પદમ્॥ ૩.૧॥
યા ત ત મા દ્વરક્તઃ સન્ જ્ઞાનમવે સમાશ્રયેત્ ।
સવાર્વસ્થાપે્રરકશ્ચ સવર્ પે વભેદવાન્॥ ૩.૨॥
સવર્દેશષેુ કાલષેુ સ અેકઃ પરમેશ્વરઃ ।
તદ્ભ ક્ત તારત યને તારત યં િવમુ ક્તગમ્॥ ૩.૩॥
સ ચ્ચદાન દ આત્મે ત માનષુૈ તુ સરેુશ્વરૈઃ ।
યથા ક્રમં બહુગુણૈબ્રર્હ્મણ વ ખલૈગુર્ણૈઃ॥ ૩.૪॥
ઉપાસ્યઃ સવર્દેવૈશ્ચ સવરિપ યથા બલમ્ ।
જ્ઞેયાે િવ િવશષે તુ જ્ઞાને સ્યાદુત્તરાેત્તરં॥ ૩.૫॥
સવઽિપ પુ ષાથાર્સ્યુઃ જ્ઞાનાદેવ ન સશંયઃ ।
ન લ યતે જ્ઞાનાવંશ્ચ સવર્દાષેૈરિપ ક્વ ચત્॥ ૩.૬॥
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ગુણદાષેૈઃ સખુસ્યાિપ દ્ધ હ્ર ાસાૈ િવમુ ક્તગાૈ ।
ણાં સરુાણાં મુક્તાૈ તુ સખંુ ક્ પં્ત યથાક્રમમ્॥ ૩.૭॥

॥ ઇ ત તીયાેઽ યાયઃ॥
॥ અથ ચતુથાઽ યાયઃ॥

ૐ િવ બ્રર્હ્મ તથાઽિદત્યત્યેવં િનત્યમપુાસનમ્ ।
કાયર્માપદ્યિપ બ્રહ્મ તને યાત્યપરાેક્ષતામ્॥ ૪.૧॥
પ્રાર ધકમર્ણાેઽ યસ્ય જ્ઞાનાદેવ પિરક્ષયઃ ।
અિનષ્ટસ્યાેઽભયસ્યાિપ સવર્સ્યા યસ્ય ભાેગતઃ॥ ૪.૨॥
ઉત્તરેષાેત્તરે વવંે યાવદ્વાયું િવમુ ક્તગાઃ ।
પ્રિવ ય ભુ જતે ભાેગાં તદ તબર્િહરેવ વા॥ ૪.૩॥
વાયુિવ ં પ્રિવ યવૈ ભાેગશ્ચવૈાેત્તરાેત્તરમ્ ।
ઉ ક્ર ય માનષુા મુ ક્ત યા ત દેહક્ષયા સરુાઃ॥ ૪.૪॥
અ ચરાિદ પઠા વાયું પ્રા ય તને જનાદર્નમ્ ।
યા ત્યુત્તમા નરાેચ્ચાદ્યા બ્રહ્મલાેકા સહાઽમનુા॥ ૪.૫॥
યથાસઙ્ક પભાેગાશ્ચ ચદાન દ શર િરણઃ ।
જગ ષ્ટ ાિદિવશયં મહાસામ યર્ મ તે॥ ૪.૬॥
યથેષ્ટશ ક્તમંતશ્ચ િવના વાભાિવકાેત્તમાન્ ।
અન યવશગાશ્ચવૈ દ્ધહ્ર ાસ િવવ જતાઃ ।
દુઃખાિદરિહતં િનતં્ય માેદંતેઽિવરતં સખુમ્॥ ૪.૭॥
પૂણર્પ્રજ્ઞને મુિનના સવર્શાસ્ત્રાથર્સગં્રહઃ ।
કૃતાેઽયં પ્રીયતાં તને પરમાત્મા રમાપ તઃ॥ ૪.૮॥
નમાે નમાેઽશષેદાષેદૂર પૂણર્ગુણાત્મને ।
િવિર ચશવર્પૂવડ્ય વ દ્યાય શ્રીવરાય તે॥ ૪.૯॥

॥ ઇ ત ચતુથાઽ યાયઃ॥
ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્િવર ચતં
બ્રહ્મસતૂ્રા ભા યં સ પૂણર્મ્
॥ ભારતીરમણમખુ્યપ્રાણંતગર્ત શ્રીકૃ ણાપર્ણમ તુ॥
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