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Drig-Drishya-Viveka

દગૃ્દૃ યિવવેકઃ અથવા વાક્યસધુા

ભારતી તીથર્ વા મના િવર ચતઃ

પં દૃ યં લાેચનં દક્ૃ તદ્દ ૃ યં દકૃ્તુ માનસમ્ ।
દૃ યા ધી ત્તયઃ સાક્ષી દગૃવે ન તુ દૃ યતે॥ ૧॥
નીલપીતસ્થૂલસૂ મહ્ર વદ ઘાર્િદ ભેદતઃ ।
નાનાિવધાિન પા ણ પ યે લાેચનમેકધા॥ ૨॥
આ યમા દ્યપટુ વષેુ નતે્રધમષુ ચૈકધા ।
સઙ્ક પયને્મનઃ શ્રાતે્ર વગાદાૈ યાજે્યતા મદમ્॥ ૩॥
કામઃ સઙ્ક પસ દેહાૈ શ્રદ્ધાઽશ્રદ્ધે તીતરે ।
હ્ર ીધ ભ િરત્યેવમાદ ન્ ભાસયત્યેકધા ચ તઃ॥ ૪॥
નાેદે ત ના તમેત્યેષા ન દ્ધ યા ત ન ક્ષયમ્ ।
વયં િવભાત્યથા યાિન ભાસયે સાધનં િવના॥ ૫॥
ચચ્છાયાઽઽવેશતાે બુદ્ધાૈ ભાનં ધી તુ દ્વધા સ્થતા ।
અેકાહઙૃ્ક તર યા સ્યાદ તઃકરણ િપણી॥ ૬॥
છાયાઽહઙ્કારયાેરૈક્યં તપ્તાયઃિપ ડવન્મતમ્ ।
તદહઙ્કારતાદા યાદે્દહશ્ચેતનતામગાત્॥ ૭॥
અહઙ્કારસ્ય તાદા યં ચચ્છાયાદેહસા ક્ષ ભઃ ।
સહજં કમર્જં ભ્રા તજ યં ચ િત્રિવધં ક્રમાત્॥ ૮॥
સ બ ધનાેઃ સતાનેાર્ ત િન ત્તઃ સહજસ્ય તુ ।
કમર્ક્ષયાત્ પ્રબાેધાચ્ચ િનવતતે ક્રમાદુભે॥ ૯॥
અહઙ્કારલયે સપુ્તાૈ ભવેદે્દહાેઽ યચેતનઃ ।
અહઙ્કારિવકાસાધર્ઃ વ ઃ સવર્ તુ ગરઃ॥ ૧૦॥
અ તઃકરણ ત્તશ્ચ ચ તચ્છાયૈક્યમાગતા ।
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વાસનાઃ ક પયેત્ વ ે બાેધેઽક્ષૈિવષયાન્ બિહઃ॥ ૧૧॥
મનાેઽહઙૃ્કત્યુપાદાનં લઙ્ગમેકં જડાત્મકમ્ ।
અવસ્થાત્રયમ વે ત યતે મ્રયતે તથા॥ ૧૨॥
શ ક્તદ્વયં િહ માયાયા િવક્ષપેા ત પકમ્ ।
િવક્ષપેશ ક્ત લઙ્ગાિદ બ્રહ્મા ડા તં જગત્ જેત્॥ ૧૩॥
ષ્ટનાર્મ બ્રહ્મ પે સ ચ્ચદાન દવ તુિન ।

અ ધાૈ ફેનાિદવત્ સવર્નામ પપ્રસારણા॥ ૧૪॥
અ તદૃર્ગ્દૃ યયાેભદં બિહશ્ચ બ્રહ્મસગર્યાેઃ ।
આ ણાેત્યપરા શ ક્તઃ સા સસંારસ્ય કારણમ્॥ ૧૫॥
સા ક્ષણઃ પુરતાે ભા ત લઙ્ગં દેહેન સયંુતમ્ ।
ચ તચ્છાયા સમાવેશા વઃ સ્યાદ્વ્યાવહાિરકઃ॥ ૧૬॥
અસ્ય વ વમારાપેાત્ સા ક્ષ ય યવભાસતે ।
આ તાૈ તુ િવનષ્ટાયાં ભેદે ભાતેઽપયા ત તત્॥ ૧૭॥
તથા સગર્બ્રહ્મણાેશ્ચ ભેદમા ત્ય તષ્ઠ ત ।
યા શ ક્ત તદ્વશાદ્બ્રહ્મ િવકૃત વને ભાસતે॥ ૧૮॥
અત્રા યા તનાશને િવભા ત બ્રહ્મસગર્યાેઃ ।
ભેદ તયાેિવકારઃ સ્યાત્ સગ ન બ્રહ્મ ણ ક્વ ચત્॥ ૧૯॥
અ ત ભા ત પ્રયં પં નામ ચેતં્યશપ ચકમ્ ।
આદ્યત્રયં બ્રહ્મ પં જગદૂ્રપં તતાે દ્વયમ્॥ ૨૦॥
ખવા વ ગ્ જલાવે ષુ દેવ તયર્ઙ્નરાિદષુ ।
અ ભન્નાઃ સ ચ્ચદાન દાઃ ભદ્યેતે પનામની॥ ૨૧॥
ઉપેક્ષ્ય નામ પે દ્વે સ ચ્ચદાન દત પરઃ ।
સમાિધ સવર્દા કુયાર્દ્-હૃદયે વાઽથવા બિહઃ॥ ૨૨॥
સિવક પાે િનિવક પઃ સમાિધ દ્વિવધાે હૃિદ ।
દૃ યશ દાનુિવદ્ધને સિવક પઃ પનુ દ્વધા॥ ૨૩॥
(સર વતીરહસ્યાપેિનષદે શ દાનુભેદેન, શ દાનવુેધને)

કામાદ્યા શ્ચત્તગા દૃ યા ત સા ક્ષ વને ચેતનમ્ ।
યાયેદ્દ ૃ યાનુિવદ્ધાેઽયં સમાિધઃ સિવક પકઃ॥ ૨૪॥
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અસઙ્ગઃ સ ચ્ચદાન દઃ વપ્રભાે દ્વતૈવ જતઃ ।
અ મી ત શ દિવદ્ધાેઽયં સમાિધઃ સિવક પકઃ॥ ૨૫॥
વાનુભૂ તરસાવેશાદ્દ ૃ યશ દાવપુેક્ષ્ય તુ ।
િનિવક પઃ સમાિધઃ સ્યાિન્નવાત સ્થતદ પવત્॥ ૨૬॥
હૃદ વ બાહ્યદેશઽેિપ ય મન્ ક મશ્ચ વ તુિન ।
સમાિધરાદ્યઃ સન્માત્રાન્નામ પ થકૃ્ક તઃ॥ ૨૭॥
અખ ડકૈરસં વ તુ સ ચ્ચદાન દલક્ષણમ્ ।
ઇત્યિવ ચ્છન્ન ચ તેયં સમાિધમર્ યમાે ભવેત્॥ ૨૮॥
ત ધીભાવાે રસા વાદા તીયઃ પવૂર્વન્મતઃ ।
અેતૈઃ સમાિધ ભઃ ષડ્ ભનર્યેત્ કાલં િનર તરમ્॥ ૨૯॥
દેહા ભમાને ગ લતે િવજ્ઞાતે પરમાત્મિન ।
યત્ર યત્ર મનાે યા ત તત્ર તત્ર સમાધયઃ॥ ૩૦॥
ભદ્યતે હૃદયગ્ર થ છદ્ય તે સવર્સશંયાઃ ।
ક્ષીય તે ચાસ્ય કમાર્ ણ ત મન્ દષૃ્ટે પરાવરે॥ ૩૧॥
અવ ચ્છન્ન શ્ચદાભાસ તીયઃ વ ક પતઃ ।
િવજ્ઞેય સ્ત્રિવધાે વ તત્રાદ્યઃ પારમા થકઃ॥ ૩૨॥
અવચ્છેદઃ ક પતઃ સ્યાદવચ્છેદ્યં તુ વા તવમ્ ।
ત મન્ વ વમારાપેાદ્બ્રહ્મ વં તુ વભાવતઃ॥ ૩૩॥
અવ ચ્છન્નસ્ય વસ્ય પૂણન બ્રહ્મણૈકતામ્ ।
ત વમસ્યાિદવાક્યાિન જગનુતર વયાેઃ॥ ૩૪॥
બ્રહ્મ યવ સ્થતા માયા િવક્ષપેા ત િપણી ।
આ ત્યાખ ડતાં ત મન્ જગ વાૈ પ્રક પયેત્॥ ૩૫॥
વાે ધીસ્થ ચદાભાસાે ભવેદ્ભાેક્તા િહ કમર્કૃત્ ।

ભાેગ્ય પ મદં સવ જગત્ સ્યાદ્ભૂતભાૈ તકમ્॥ ૩૬॥
અનાિદકાલમાર ય માેક્ષાત્ પવૂર્ મદં દ્વયમ્ ।
વ્યવહારે સ્થતં ત માદુભયં વ્યાવહાિરકમ્॥ ૩૭॥
ચદાભાસ સ્થતા િનદ્રા િવક્ષપેા ત િપણી ।
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આ ત્ય વજગતી પવૂ નૂત્ને તુ ક પયેત્॥ ૩૮॥
પ્રતી તકાલ અેવૈતે સ્થત વાત્ પ્રા તભા સકે ।
ન િહ વ પ્રબુદ્ધસ્ય પનુઃ વ ે સ્થ ત તયાેઃ॥ ૩૯॥
પ્રા તભા સક વાે ય ત જગત્ પ્રા તભા સકમ્ ।
વા તવં મ યતેઽ ય તુ મ યે ત વ્યાવહાિરકઃ॥ ૪૦॥
વ્યાવહાિરક વાે ય ત જગદ્વ્યાવહાિરકમ્ ।
સતં્ય પ્રત્યે ત મ યે ત મ યતે પારમા થકઃ॥ ૪૧॥
પારમા થક વ તુ બ્રહ્મકંૈ્ય પારમા થકમ્ ।
પ્રત્યે ત વીક્ષતે ના યદ્વ ક્ષતે વ તાત્મના॥ ૪૨॥
માધુયર્દ્રવશતૈ્યાિન નીરધમાર્ તરઙ્ગકે ।
અનુગ યાથ તિન્નષે્ઠ ફેનેઽ યનુગતા યથા॥ ૪૩॥
સા ક્ષસ્થાઃ સ ચ્ચદાન દાઃ સ બ ધાદ્વ્યાવહાિરકે ।
તદ્દવ્ારેણાનુગચ્છ ત તથવૈ પ્રા તભા સકે॥ ૪૪॥
લયે ફેનસ્ય તદ્ધમાર્ દ્રવાદ્યાઃ સ્યુ તરઙ્ગકે ।
તસ્યાિપ િવલયે નીરે તષ્ઠ ત્યેતે યથા પુરા॥ ૪૫॥
પ્રા તભા સક વસ્ય લયે સ્યવુ્યાર્વહાિરકે ।
ત લયે સ ચ્ચદાન દાઃ પયર્વસ્ય ત સા ક્ષ ણ॥ ૪૬॥
ઇ ત ભારતી તીથર્ વા મના િવર ચતઃ
દગૃ્દૃ યિવવેકઃ સમાપ્તઃ॥
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