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Shata Shloki or Vedanta Kesari

શતશ્લાેક અથવા વેદા તકેસર

॥ શ્રીઃ॥
॥ અથ શતશ્લાેક॥

દષૃ્ટા તાે નવૈ દષૃ્ટ સ્ત્રભવુનજઠરે સદુ્ગરાેજ્ઞાર્નદાતુઃ
પશર્શ્ચેત્તત્ર ક યઃ સ નય ત યદહાે વણર્તામ મસારમ્ ।
ન પશર્ વં તથાિપ શ્રતચરણયુગે સદુ્ગ ઃ વીય શ યે
વીયં સા યં િવધત્તે ભવ ત િન પમ તને વાઽલાૈિકકાેઽિપ॥ ૧॥ (ચાલાૈિકકાેઽિપ)

યદ્વચ્છ્ર ખ ડ ક્ષપ્ર તપિરમલનેા ભતાેઽ યેઽિપ ક્ષાઃ
શશ્વ સાૈગ યભા ેઽ યતનુતનુ તાં તાપમનુ્મૂલય ત ।
આચાયાર્ લ ધબાેધા અિપ િવિધવશતઃ સિંનધાૈ સં સ્થતાનાં
ત્રેધા તાપં ચ પાપં સક ણહૃદયાઃ વાે ક્ત ભઃ ક્ષાલય ત॥ ૨॥
આત્માનાત્મપ્રતી તઃ પ્રથમમ ભિહતા સત્ય મ યા વયાેગા-
દ્દવ્ેધા બ્રહ્મપ્રતી તિનગમિનગિદતા વાનુભૂત્યાપેપત્ત્યા ।
આદ્યા દેહાનુબ ધાદ્ભવ ત તદપરા સા ચ સવાર્ત્મક વા-
દાદાૈ બ્રહ્માહમ મીત્યનુભવ ઉિદતે ખ વદં બ્રહ્મ પશ્ચાત્॥ ૩॥
આત્મા ચ દ્વ સખુાત્માનુભવપિર ચતઃ સવર્દેહાિદય તા
સત્યેવં મૂઢબુ દ્ધભર્જ ત નનુ જનાેઽિનત્યદેહાત્મબુ દ્ધમ્ ।
બાહ્યાેઽ સ્થ નાયુમ પલ િધરવસાચમર્મેદાેયુગ ત-
િવ મતૂ્રશ્લે મપૂણ વપરવપુરહાે સિંવિદ વાિપ ભૂયઃ॥ ૪॥
દેહસ્ત્રીપુત્ર મત્રાનુચરહય ષા તાષેહેતુમર્મે થં
સવ વાયનુર્ય ત પ્ર થતમલમમી માંસમીમાંસયેહ ।
અેતે વ ત યને વ્યવહૃ તપટવાે યને સાૈભાગ્યભાજ-
તં પ્રાણાધીશમ તગર્તમ તમમું નવૈ મીમાંસય ત॥ ૫॥
ક શ્ચ ક ટઃ કથં ચ પટુમ તર ભતઃ ક ટકાનાં કુટ રં
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કુવ તનેવૈ સાકં વ્યવહૃ તિવધયે ચેષ્ટતે યાવદાયુઃ ।
તદ્વ વાેઽિપ નાનાચિરતસમુિદતૈઃ કમર્ ભઃ સ્થૂલદેહં
િનમાર્યાત્રવૈ તષ્ઠન્નનુિદનમમનુા સાકમ યે ત ભૂમાૈ॥ ૬॥
વીકુવર્ વ્યાઘ્રવષેં વજઠર તયે ભીષય યશ્ચ મુગ્ધા-
ન્મ વા વ્યાઘ્રાેઽહ મ થં સ નરપશમુખુા બાધતે િક નુ સ વાન્ ।
મ વા સ્ત્રીવષેધાર યહ મ ત કુ તે િક નટાે ભતુર્િરચ્છાં
તદ્વચ્છાર ર આત્મા થગનુભવતાે દેહતાે ય સ સાક્ષી॥ ૭॥ (યઃ સ)

વં બાલં રાેદમાનં ચરતરસમયં શા તમાનેતુમગ્રે
દ્રાકં્ષ ખાજૂર્રમામં્ર સકુદલમથવા યાજેયત્ય બકાસ્ય ।
તદ્વચ્ચેતાેઽ તમૂઢં બહુજનનભવાન્માૈઢ સસં્કારયાેગા-
દ્બાેધાપેાયૈરનેકૈરવશમપુિનષદ્બાેધયામાસ સ યક્॥ ૮॥
ય પ્રીત્યા પ્રી તપાતં્ર તનુયવુ તતનૂ થર્મખુ્યં સ ત મા-
પે્રયાનાત્માથ શાેકા પદ મતરદતઃ પ્રેય અેત કથં સ્યાત્ ।
ભાયાર્દ્યં િવતાથ િવતર ત ચ વપુઃ વાત્મનઃ શ્રેય ઇચ્છં-
ત માદાત્માનમવે પ્રયમિધકમપુાસીત િવદ્વાન્ન ચા યત્॥ ૯॥
ય માદ્યાવિ પ્રયં સ્યાિદહ િહ િવષયત તાવદ મ પ્રય વં
યાવદ્દઃુખં ચ ય માદ્ભવ ત ખલુ તત તાવદેવા પ્રય વમ્ ।
નૈક મ સવર્કાલેઽ ત્યુભયમિપ કદા ય પ્રયાેઽિપ પ્રયઃ સ્યા-
પે્રયાન ય પ્રયાે વા સતતમિપ તતઃ પ્રેય આત્માખ્યવ તુ॥ ૧૦॥
શ્રેયઃ પ્રેયશ્ચ લાેકે દ્વિવધમ ભિહતં કા યમાત્ય તકં ચ
કા યં દુઃખૈકબીજં ક્ષણલવિવરસં ત ચ્ચક ષર્ ત મ દાઃ ।
બ્રહ્મવૈાત્ય તકં યિન્નર તશયસખુસ્યા પદં સશં્રય તે
ત વજ્ઞા તચ્ચ કાઠાપેિનષદ ભિહતં ષિડ્વધાયાં ચ વ લ્યામ્॥ ૧૧॥
આત્મા ભાેધે તરઙ્ગાેઽ યહ મ ત ગમને ભાવયન્નાસનસ્થઃ
સિંવ સતૂ્રાનુિવદ્ધાે મ ણરહ મ ત વા મી દ્રયાથર્પ્રતીતાૈ ।
દષૃ્ટાેઽ યાત્માવલાેકાિદ ત શયનિવધાૈ મગ્ આન દ સ ધા-
વ તિનષ્ઠાે મુમુ ઃ સ ખલુ તનુ તાં યાે નયત્યેવમાયુઃ॥ ૧૨॥
વૈરાજવ્ય ષ્ટ પં જગદ ખલ મદં નામ પાત્મકં સ્યા-
દ તઃસ્થપ્રાણમખુ્યા પ્રચલ ત ચ પનુવ ત્ત સવાર્ પદાથાર્ન્ ।
નાયં કતાર્ ન ભાેક્તા સિવ વિદ ત યાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનપૂણર્ઃ
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સાક્ષાિદ થં િવ ન વ્યહર ત પરાત્માનુસધંાનપવૂર્મ્॥ ૧૩॥
નવૈદં્ય જ્ઞાનગભ દ્વિવધમ ભિહતં તત્ર વૈરાગ્યમાદ્યં
પ્રાયાે દુઃખાવલાેકાદ્ભવ ત ગ્ હસહૃુ પુત્રિવત્તષૈણાદેઃ ।
અ યજ્જ્ઞાનાપેદેશાદ્યદુિદતિવષયે વા તવદ્ધયેતા સ્યા-
પ્રવ્રજ્યાિપ દ્વધા સ્યાિન્નય મતમનસ્ં દેહતાે ગેહતશ્ચ॥ ૧૪॥ (મનસાે ગેહતાે)

યઃ ક શ્ચ સાખૈ્યહેતાે સ્ત્રજગ ત યતતે નવૈ દુઃખસ્ય હેતાે-
દહેઽહ તા તદુ થા વિવષયમમતા ચે ત દુઃખા પદે દ્વે ।
નન્રાેગા ભઘાતાદ્યનુભવ ત યતાે િનત્યદેહાત્મબુ દ્ધ-

ભાર્યાર્પતુ્રાથર્નાશે િવપદમથ પરામે ત નારા તનાશે॥ ૧૫॥
તષ્ઠ ગેહે ગ્ હેશાેઽ ય ત થિરવ િનજં ધામ ગ તું ચક ષુર્-
દહસ્થં દુઃખસાખૈ્યં ન ભજ ત સહસા િનમર્મ વા ભમાનઃ ।
આયાત્રાયાસ્યતીદં જલદપટલવદ્યા યાસ્યત્યવ યં
દેહાદ્યં સવર્મવંે પ્રિવિદતિવશયાે યશ્ચ તષ્ઠત્યયત્નઃ॥ ૧૬॥
શ યા િનમાકતઃ વાદ્બિહરિહિરવ યઃ પ્રવ્રજ વીયગેહા-
ચ્છાયાં માગર્દુ્રમાે થાં પ થક ઇવ મનાક્ સશં્રયેદે્દહસસં્થામ્ ।
પયાર્પં્ત ત યઃ પ તતફલમયં પ્રાથર્યેદ્ભૈક્ષમનં્ન
વાત્મારામં પ્રવેષંુ્ટ સ ખલુ સખુમયં પ્રવ્રજેદે્દહતાેઽિપ॥ ૧૭॥
કામાે બુદ્ધાવુદે ત પ્રથમ મહ મનસ્યુિદ્દશત્યથર્ તં
તદ્ગહૃ્ણાતી દ્રયાસ્યૈ તદનિધગમતઃ ક્રાેધ આિવભર્વેચ્ચ ।
પ્રાપ્તાવથર્સ્ય સરંક્ષણમ ત િદતાે લાેભ અેત ત્રયં સ્યા-
સવષાં પાતહેતુ તિદહ મ તમતા ત્યાજ્યમ યાત્મયાેગાત્॥ ૧૮॥
દાનં બ્રહ્માપર્ણં ય ક્રયત ઇહ ભઃ સ્યા ક્ષમાક્રાેધસજં્ઞા
શ્રદ્ધા તક્યં ચ સતં્ય સિદ ત પરમતઃ સતેુસજં્ઞં ચતુ કમ્ ।
ત સ્યાદ્બ ધાય જ તાેિર ત ચતુર ઇમા દાનપૂવશ્ચતુ ભ-
તી વાર્ શ્રેયાેઽ તં ચ શ્રયત ઇહ નરઃ વગર્ ત જ્યાે તરા પ્તમ્॥ ૧૯॥
અન્નં દેવા ત થ યાેઽિપતમ ત મદં ચા યથા માેઘમનં્ન
યશ્ચાત્માથ િવધત્તે તિદહ િનગિદતં ત્યુ પં િહ તસ્ય ।
લાેકેઽસાૈ કેવલાઘાે ભવ ત તનુ તાં કેવલાદ ચ યઃ સ્યા-
ત્ત્ય વા પ્રાણા ગ્ હાતે્રં િવિધવદનુિદનં યાેઽશ્નુતે સાેઽિપ મત્યર્ઃ॥ ૨૦॥
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લાેકે ભાજેઃ સ અેવાપર્ય ત ગ્ હગતાયા થનેઽન્નં કૃશાય
ય ત મૈ પૂણર્મનં્ન ભવ ત મખિવધાૈ યતેઽ તશત્રુઃ ।
સખ્યે નાન્ના થને યાેઽપર્ય ત ન સ સખા સવેમાનાય િનતં્ય
સસંક્તાયાન્નમ મા દ્વમખુ ઇવ પરા ત્ત મચ્છે કદયાર્ત્॥ ૨૧॥
વાજ્ઞાનજ્ઞાનહેતૂ જગદુદયલયાૈ સવર્સાધારણાૈ તાે
વે વા વણર્ગભ શ્રુતય ઇ ત જગુહૂર્યતે વપ્રબાેધે ।

િવશ્વં બ્રહ્મ યબાેધે જગ ત પનુિરદં હૂયતે બ્રહ્મ યદ્વ-
ચ્છુક્તાૈ રાૈ યં ચ રાૈ યેઽિધકરણમથવા હૂયતેઽ યાે યમાેહાત્॥ ૨૨॥
તુચ્છ વાન્નાસદાસીદ્ગગનકુસમુવદ્ભેદકં નાે સદાસી-
ક વા યામ યદાસીદ્વ્યવહૃ તગ તસન્નાસ લાેક તદાનીમ્ ।
િક વવાર્ગવે શકુ્તાૈ રજતવદપરાે નાે િવરાડ્ વ્યાેમપવૂર્ઃ
શમર્ યાત્મ યથૈત કુહકસ લલવ ક ભવેદાવર વઃ॥ ૨૩॥
બ ધાે જન્માત્યયાત્મા યિદ ન પનુરભૂત્તિહ માેક્ષાેઽિપ નાસી-
દ્યદ્વદ્રાિત્રિદનં વા ન ભવ ત તરણાૈ િક તુ દગૃ્દાષે અેષઃ ।
અપ્રાણં શદુ્ધમેકં સમભવદથ તન્માયયા ક ર્સજં્ઞં
ત માદ યચ્ચ નાસી પિર તમજયા વભૂતં તદેવ॥ ૨૪॥
પ્રાગાસીદ્ભાવ પં તમ ઇ ત તમસા ગૂઢમ માદતક્ય
ક્ષીરા તયર્દ્વદ ભાે જિનિરહ જગતાે નામ પાત્મકસ્ય ।
કામાદ્ધાતુઃ સ ક્ષાેરનુગતજગતઃ કમર્ ભઃ સ પ્ર ત્તા-
દ્રતેાે પૈમર્નાે ભઃ પ્રથમમનુગતૈઃ સતંતૈઃ કાયર્માણૈઃ॥ ૨૫॥
ચ વારાેઽસ્યાઃ કપદાર્ યવુ તરથ ભવેન્નૂતના િનત્યમષેા
માયા વા પેશલા સ્યાદઘટનઘટનાપાટવં યા ત ય માત્ ।
સ્યાદાર ભે ઘ્ તાસ્યા શ્રુ તભવવયનુા યવેમાચ્છાદય તી
તસ્યામેતાૈ સપુણાર્િવવ પરપુ ષાૈ તષ્ઠતાેઽથર્પ્રતીત્યા॥ ૨૬॥
અેક તત્રા ત્યસઙ્ગ તદનુ તદપરાેઽજ્ઞાન સ ધું પ્રિવષ્ટાે
િવ ત્યાત્મ વ પં સ િવિવધજગદાકારમાભાસમૈક્ષત્ ।
બુદ્ યા તયાર્વદૈક્ષ દ્વ જ ત તમ સાેઽિપ તામવેમેક-
તાવ દ્વપ્રા તમેકં કથમિપ બહુધા ક પય ત વવા ગ્ભઃ॥ ૨૭॥
નાયા ત પ્રત્યગાત્મા પ્રજનનસમયે નવૈ યાત્ય તકાલે
ય સાેઽખ ડાેઽ ત લૈઙ્ગં મન ઇહ િવશ ત પ્રવ્રજત્યૂ વર્મવાર્ક્ ।
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ત કા ય સ્થૂલતાં વા ન ભજ ત વપષુઃ િકતુ સસં્કાર તે
તે ેમાત્રા ગ્ હી વા વ્રજ ત પનુિરહાયા ત તૈ તૈઃ સહૈવ॥ ૨૮॥
આસી પૂવ સબુ ધુ ર્શમવિનસરુાે યઃ પુરાેધાઃ સનાત-ે
બ્રાર્હ્ યા કૂટા ભચારા સ ખલુ ત મત તન્મનાેઽગા કૃતા તમ્ ।
તદ્ભ્રાતા શ્રાૈતમ ત્રૈઃ પનુરનયિદ ત પ્રાહ સકૂ્તને વેદ-
ત માદાત્મા ભયુક્તં વ્રજ ત નનુ મનઃ કિહ ચન્ના તરાત્મા॥ ૨૯॥
અેકાે િન ક પ આત્મા પ્રચલ ત મનસા ધાવમાનને ત મ-
તષ્ઠન્નગ્રેઽથ પશ્ચાન્ન િહ તમનુગતં નતે ચ રાદ્યાઃ ।

યદ્વ પાથ તરઙ્ગૈઃ પ્રચલ ત પિરતાે ધાવમાનૈ તદ તઃ
પ્રાક્પશ્ચાદ ત તષેાં પવનસમુિદતૈ તૈઃ પ્રશા તૈયર્થાવત્॥ ૩૦॥
અેકાક્યાસી સ પવૂ ગય ત િવષયાનાનપુવૂ્યાર્ તરાત્મા
યા મે સ્યા પ્ર વા ધનમપુકરણં કમર્ કુવ તદથર્મ્ ।

ક્લેશઃૈ પ્રાણાવશષેૈમર્હદિપ મનુતે ના યદ માદ્ગર ય-
વેકાલાભેઽ યકૃ નાે ત ઇવ િવરમત્યેકહા યાકૃતાથર્ઃ॥ ૩૧॥

નાસી પૂવ ન પશ્ચાદતનુિદનકરાચ્છાદકાે વાિરવાહાે
દૃ યઃ િક વ તરાસાૈ સ્થગય ત સ દશૃં પ યતાે નાકર્ બ બમ્ ।
નાે ચેદેવં િવનાક જલધરપટલં ભાસતે તિહ ક મા-
ત્તદ્વ દ્વશ્વં િપધત્તે દશૃમથ ન પરં ભાસકં ચાલકં વમ્॥ ૩૨॥
ભુ નઃ વ રાજ્યં સસકલિવભવાે ગરં પ્રા ય ભૂયાે
રાજ્યભ્રષ્ટાેઽહ મ થં ન ભજ ત િવષમં ત ષા મ યમાનઃ ।
વ ે કુવર્ન્નગ યાગમનમખુમઘં તને ન પ્રત્યવાયી
તદ્વ ગ્રદ્દશાયાં વ્યવહૃ તમ ખલાં વ વ દ્વ મરેચ્ચેત્॥ ૩૩॥
વ ાવસ્થાનુભૂતં શભુમથ િવષમં ત ષા ગરે સ્યા-
ગ્રત્યાં સ્થૂલદેહવ્યવહૃ તિવષયં ત ષા વાપકાલે ।

ઇ થં મ યા વ સદ્ધાવિનશમુભયથા સ જતે તત્ર મૂઢઃ
સત્યે તદ્ભાસકેઽ મિન્નહ િહ કુત ઇદં તન્ન િવદ્માે વયં િહ॥ ૩૪॥
વ તં ગ્રતીહ વજનમથ તં વ કાલે િનર ક્ષ્ય

િનવદં યાત્યક મા તમ તમમું વીક્ષ્ય હષ પ્રયા ત ।
વા યેતસ્ય જ તાેિનધનમસયુુ ત ભાષતે તને સાકં

સત્યેવં ભા ત ભૂયાેઽ પકસમયવશા સત્યતા વા ષા વમ્॥ ૩૫॥
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વા સ્ત્રીસઙ્ગસાખૈ્યાદિપ શમસતાે યા ચ રેત યુ તઃ સ્યા-
સા દૃ યા તદ્વદેત સુ્ફર ત જગદસ કારણં સત્યક પમ્ ।
વ ે સત્યઃ પુમા સ્યાદ્યવુ તિરહ ષવૈાનયાેઃ સયંુ તશ્ચ
પ્રાતઃ શકેુ્રણ વસ્ત્રાપેહ તિર ત યતઃ ક પનામૂલમેતત્॥ ૩૬॥
પ ય ત્યારામમસ્ય પ્ર તિદવસમમી જ તવઃ વાપકાલે
પ યત્યેનં ન ક શ્ચ કરણગણ તે માયયા ક્ર ડમાનમ્ ।
ગ્રત્યથર્વ્ર નામથ ચ તનુ તાં ભાસકં ચાલકં વા

નાે નીતે સષુુપ્તાૈ પરમસખુમયં ક શ્ચદાશ્ચયર્મેતત્॥ ૩૭॥
વ ે મ ત્રાપેદેશઃ શ્રવણપિર ચતઃ સત્ય અેષ પ્રબાેધે
વા ાદેવ પ્રસાદાદ ભલ ષતફલં સત્યતાં પ્રાતરે ત ।
સત્યપ્રા પ્ત વસત્યાદિપ ભવ ત તથા િક ચ ત વપ્રકાશં
યનેેદં ભા ત સવ ચરમચરમથાેચ્ચાવચં દૃ ય તમ્॥ ૩૮॥
મ યપ્રાણં સષુુપ્તાૈ વજિનમનુિવશ ત્ય ગ્ સયૂાર્દયાેઽમી
વાગાદ્યાઃ પ્રાણવાયું તિદહ િનગિદતા ગ્લાિનરેષાં ન વાયાેઃ ।
તે યાે દૃ યાવભાસાે ભ્રમ ઇ ત િવિદતઃ શુ ક્તકારાૈ યક પઃ
પ્રાણાયામવ્રતં તચ્છ ત શર સ મતં વાત્મલ ધાૈ ન ચા યત્॥ ૩૯॥
નાેઽક માદાદ્રર્મેધઃ શ ત ચ દહનઃ િક તુ શુ કં િનદાઘા-
દાદ્ર ચેતાેઽનુબ ધૈઃ કૃતસકૃુતમિપ વાેક્તકમર્પ્ર થઃ ।
તદ્વજ્જ્ઞાના ગ્ રેત શ ત ન સહસા િક તુ વૈરાગ્યશુ કં
ત માચ્છુદ્ધાે િવરાગઃ પ્રથમમ ભિહત તને િવજ્ઞાન સ દ્ધઃ॥ ૪૦॥
ય ક ચન્નામ પાત્મક મદમસદેવાેિદતં ભા ત ભૂમાૈ
યનેાનેકપ્રકારૈવ્યર્વહર ત જગદે્યન તનેેશ્વરેણ ।
તદ્વ પ્રચ્છાદનીયં િન તરશનયા યદ્વદેષ દ્વ જહ્વ-
તને ત્યક્તને ભાજંે્ય સખુમન તશયં મા ગ્ ધાેઽ યદ્ધનાદ્યમ્॥ ૪૧॥
વન્મુ ક્તમુર્મુક્ષાેઃ પ્રથમમથ તતાે મુ ક્તરાત્ય તક ચ

તેઽ યાસજ્ઞાનયાેગાદુ્ગ ચરણકૃપાપાઙ્ગસઙ્ગને લ ધાત્ ।
અ યાસાેઽિપ દ્વધા સ્યાદિધકરણવશાદૈ્દિહકાે માનસશ્ચ
શાર ર વાસનાદ્યાે હ્યપુર તરપરાે જ્ઞાનયાેગઃ પુરાેક્તઃ॥ ૪૨॥
સવાર્નનુ્મૂલ્ય કામા હૃિદ કૃતિનલયાિ ક્ષપ્તશઙૂ્કિનવાેચ્ચૈ-
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દ યર્દે્દહા ભમાન ત્યજ ત ચપલતામાત્મદત્તાવધાનઃ ।
યાત્યૂ વર્સ્થાનમુચ્ચૈઃ કૃતસકૃુતભરાે નાિડકા ભિવ ચત્રં
નીલશ્વેતા ણા ભઃ સ્રવદ તભરં ગ્ હ્યમાણાત્મસાખૈ્યઃ॥ ૪૩॥
પ્રાપ ય દ્વશ્વમાત્મેત્યય મહ પુ ષઃ શાેકમાેહાદ્યતીતઃ
શકંુ્ર બ્રહ્મા યગચ્છ સ ખલુ સકલિવ સવર્ સદ્ યા પદં િહ ।
િવ ત્યસ્થૂલસૂ મપ્ર તવપુરસાૈ સવર્સકં પશૂ યાે
વન્મુક્ત તુર યં પદમિધગતવા પુ યપાપૈિવહીનઃ॥ ૪૪॥

યઃ સ વાકાર ત્તાૈ પ્ર તફલ ત યવુા દેહમાત્રા તાેઽિપ
તદ્ધમબાર્લ્યવાદ્ર્ યાિદ ભરનપુહતઃ પ્રાણઆિવબર્ભવૂ ।
શ્રેયા સા ય તમેતં સિુનપુણમતયઃ સત્યસકં પભા ે
હ્ય યાસાદે્દવય તઃ પિરણતમનસા સાકમૂ વ નય ત॥ ૪૫॥
પ્રાયાેઽકામાેઽ તકામાે િનર તશયસખુાયાત્મકામ તદાસાૈ
ત પ્રાપ્તાવાપ્તકામઃ સ્થતચરમદશ તસ્ય દેહાવસાને ।
પ્રાણા નવૈાે ક્રમ ત ક્રમિવર ત મતાઃ વ વહેતાૈ તદાની ં
ક્વાયં વાે િવલીનાે લવણ મવ જલેઽખ ડઆત્મવૈ પશ્ચાત્॥ ૪૬॥
િપ ડીભૂતં યદ તજર્લિનિધસ લલં યા ત ત સૈ ધવાખ્યં
ભૂયઃ પ્ર ક્ષપ્તમ મ વલયમપુગતં નામ પે જહા ત ।
પ્રાજ્ઞ તદ્વ પરાત્મ યથ ભજ ત લયં તસ્ય ચેતાે િહમાંશાૈ
વાગગ્ ાૈ ચ રક પય સ પનુર ગ્રેતસી િદ કણા॥ ૪૭॥
ક્ષીરા તયર્દ્વદાજ્યં મધુિરમિવિદતં ત થગ્ભૂતમ મા-
દ્ભૂતષેુ બ્રહ્મ તદ્વદ્વ્યવહૃ તિવિદતં શ્રા તિવશ્રા તબીજમ્ ।
યં લ વા લાભમ યં ણ મવ મનુતે યત્ર નાેદે ત ભી તઃ
સા દ્રાન દં યદ તઃ સુ્ફર ત તદ તં િવદ્ યતાે હ્ય યદાતર્મ્॥ ૪૮॥
આેતઃ પ્રાેતશ્ચ ત તુ વહ િવતતપટ શ્ચત્રવણષુ ચત્ર-
ત મ જજ્ઞાસ્યમાને નનુ ભવ ત પટઃ સતૂ્રમાત્રાવશષેઃ ।
તદ્વ દ્વશ્વં િવ ચત્રં નગનગરનરગ્રામપશ્વાિદ પં
પ્રાેતં વૈરાજ પે સ િવય ત તદિપ બ્રહ્મ ણ પ્રાેતમાેતમ્॥ ૪૯॥
પં પં પ્રતીદં પ્ર તફલનવશા પ્રા ત યં પ્રપેદે
હ્યેકાે દ્રષ્ટા દ્વતીયાે ભવ ત ચ સ લલે સવર્તાેઽન ત પઃ ।
ઇ દ્રાે માયા ભરા તે શ્રુ તિર ત વદ ત વ્યાપકં બ્રહ્મ ત મા-

shatashloki.pdf 7



શતશ્લાેક અથવા વેદા તકેસર

વ વં યાત્યક માદ તિવમલતરે બ બતં બુદ્ યપુાધાૈ॥ ૫૦॥
તજ્જ્ઞાઃ પ ય ત બુદ્ યા પરમબલવતાે માયયાક્તં પતઙ્ગં
બુદ્ધાવ તઃસમુદ્રે પ્ર તફ લતમર ચ્યા પદં વેધસ તમ્ ।
યાદગૃ્યાવાનપુાિધઃ પ્ર તફલ ત તથા બ્રહ્મ ત મ યથાસ્યં
પ્રાપ્તાદશાર્નુ પં પ્ર તફલ ત યથાવ સ્થતં સ સદૈવ॥ ૫૧॥
અેકાે ભાનુ તદસ્થઃ પ્ર તફલનવશાદ્ય વનેકાેદકા ત-
નાર્ના વં યાત્યુપાિધ સ્થ તગ તસમતાં ચાિપ તદ્વ પરાત્મા ।
ભૂતષેૂચ્ચાવચષેુ પ્ર તફ લત ઇવાભા ત તાવ વભાવા-
વ ચ્છન્નાે યઃ પરં તુ સુ્ફટમનપુહતાે ભા ત તાવ વભાવૈઃ॥ ૫૨॥
યદ્વ પીયષૂર માૈ િદનકરિકરણૈ બ બતૈરે ત સા દં્ર
નાશં નૈશં ત મસ્રં ગ્ હગતમથવા મૂ છતૈઃ કાંસ્યપાત્રે ।
તદ્વદુ્બદ્ધાૈ પરાત્મદ્યુ ત ભરનપુદં બ બતા ભઃ સમ તા-
દ્ભાસ તે હી દ્રયાસ્યપ્ર ત ભરિનશં પમખુ્યાઃ પદાથાર્ઃ॥ ૫૩॥
પૂણાર્ત્માનાત્મભેદાિ ત્રિવધ મહ પરં બુદ્ યવ ચ્છન્નમ ય-
ત્તત્રવૈાભાસમાતં્ર ગગન મવ જલે િત્રપ્રકારં િવભા ત ।
અ ભાવે ચ્છન્નમ મ પ્ર તફ લતમતઃ પાથસાે તબર્િહશ્ચ
પૂણાર્વ ચ્છન્નયાેગે વ્રજ ત લયમિવદ્યા વકાયઃ સહૈવ॥ ૫૪॥
દૃ ય તે દા નાયા યુગપદગ ણતાઃ ત ભસતૂ્રપ્રયુક્તાઃ
સગંીતં દશર્ય ત્યાે વ્યવહૃ તમપરાં લાેક સદ્ધાં ચ સવાર્મ્ ।
સવર્ત્રાનપુ્રિવષ્ટાદ ભનવિવભવાદ્યાવદથાર્નુબ ધા-
ત્તદ્વ સતૂ્રાત્મસજં્ઞાદ્વ્યવહર ત જગદ્ભૂભુર્વઃ વમર્હા તમ્॥ ૫૫॥
ત સતં્ય યિ ત્રકાલે વનપુહતમદઃ પ્રાણિદગ્વ્યાેમમખુ્યં
ય મ વશ્રા તમા તે તિદહ િનગિદતં બ્રહ્મ સત્યસ્ય સત્યમ્ ।
ના ત્ય ય કચ યદ્વ પરમિધકમતાે નામ સત્યસ્ય સતં્ય
સચ્ચ ત્યચ્ચે ત મૂતાર્દ્યપુિહતમવરં સત્યમસ્યાિપ સત્યમ્॥ ૫૬॥
ય ક ચદ્ભાત્યસત્યં વ્યવહૃ તિવષયે રાૈ યસપાર્ બુમખુ્યં
તદ્વૈ સત્યાશ્રયેણેત્યય મહ િનયમઃ સાવિધલાક સદ્ધઃ ।
તદ્વૈ સત્યસ્ય સત્યે જગદ ખલ મદં બ્રહ્મ ણ પ્રાિવરાસી-
ન્મ યાભૂતં પ્રતીતં ભવ ત ખલુ યત તચ્ચ સતં્ય વદ ત॥ ૫૭॥
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યત્રાકાશાવકાશઃ કલય ત ચ કલામાત્રતાં યત્ર કાલાે
યત્રવૈાશાવસાનં હિદહ િહ િવરાટ્ પવૂર્મવાર્ ગવા તે ।
સતંૂ્ર યત્રાિવરાસીન્મહદિપ મહત ત દ્ધ પૂણાર્ચ્ચ પૂણ
સ પૂણાર્દણર્વાદેરિપ ભવ ત યથા પૂણર્મેકાણર્વા ભઃ॥ ૫૮॥
અ તઃ સવાષધીનાં થગ મતરસગૈર્ ધવીયિવપાકૈ-
રેકં પાથાેદપાથઃ પિરણમ ત યથા તદ્વદેવા તરાત્મા ।
નાનાભૂત વભાવવૈર્હ ત વસમુતી યને િવશ્વં પયાેદાે
વષર્ત્યુચ્ચૈહુર્તાશઃ પચ ત દહ ત વા યને સવાર્ તરાેઽસાૈ॥ ૫૯॥
ભૂતે વાત્માનમાત્મ યનુગતમ ખલં ભૂત તં પ્રપ ય-ે
પ્રાયઃ પાથ તરઙ્ગા વયવદથ ચરં સવર્માત્મવૈ પ યેત્ ।
અેકં બ્રહ્મા દ્વતીયં શ્રુ ત શર સ મતં નેહ નાના ત િક ચ-
ત્યાેરા ાે ત ત્યું સ ઇહ જગિદદં ય તુ નાનવે પ યેત્॥ ૬૦॥

પ્રાક્પશ્ચાદ ત કુ ભાદ્ગગન મદ મ ત પ્રત્યયે સત્યપીદં
કુ ભાે પત્તાવુદે ત પ્રલયમપુગતે ન યતીત્ય યદેશમ્ ।
નીતે કુ ભને સાકં વ્રજ ત ભજ ત વા ત પ્રમાણાનુકારા-
િવ થં મ યાપ્રતી તઃ સુ્ફર ત તનુ તાં િવશ્વત તદ્વદાત્મા॥ ૬૧॥
યાવા પ ડાે ગુડસ્ય સુ્ફર ત મધુિરમવૈા ત સવાઽિપ તાવા-
યાવા કપૂર્રિપ ડઃ પિરણમ ત સદામાેદ અેવાત્ર તાવાન્ ।
િવશ્વં યાવ દ્વભા ત દુ્રમનગનગરારામચૈત્યા ભરામં
તાવચ્ચૈત યમેકં પ્રિવકસ ત યતાેઽ તે તદાત્માવશષેમ્॥ ૬૨॥
વાદ્યાન્નાદાનુભૂ તયર્દિપ તદિપ સા નનૂમાઘાતગ યા
વાદ્યાઘાત વનીનાં ન થગનુભવઃ િક તુ ત સાહચયાર્ત્ ।
માયાપેાદાનમેત સહચિરત મવ બ્રહ્મણાભા ત તદ્વ-
ત્ત મ પ્રત્યક્પ્રતીતે ન િકમિપ િવષયીભાવમા ાે ત ય માત્॥ ૬૩॥
દષૃ્ટઃ સાક્ષાિદદાની મહ ખલુ જગતામીશ્વરઃ સિંવદાત્મા
િવજ્ઞાતઃ સ્થા રેકાે ગગનવદ ભતઃ સવર્ભૂતા તરાત્મા ।
દષંૃ્ટ બ્રહ્મા તિરક્તં સકલ મદમસદૂ્રપમાભાસમાતં્ર
શદંુ્ધ બ્રહ્માહમ મીત્યિવરતમધનુાત્રવૈ તષે્ઠદનીહઃ॥ ૬૪॥
ઇ દ્રે દ્રા યાેઃ પ્રકામં સરુતસખુજુષાેઃ સ્યાદ્રતા તઃ સષુુ પ્ત-
તસ્યામાન દસા દં્ર પદમ તગહનં ય સઆન દકાેશઃ ।
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ત મન્નાે વેદ િક ચિન્નર તશયસખુા ય તરે લીયમાનાે
દુઃખી સ્યાદ્બાેિધતઃ સિન્ન ત કુશલમ તબાધયેન્નવૈ સપુ્તમ્॥ ૬૫॥
સવ ન દ ત વા અિધગતયશસા ગ્ હ્ણતા ચ રાદ -
ન તઃ સવાપકત્રાર્ બિહરિપ ચ સષુુપ્તાૈ યથા તુલ્યસસં્થાઃ ।
અેતષેાં િક બષ ગ્જઠર તકૃતે યાે બિહ ર્ ત્તરા તે
વક્ચ ઃશ્રાતે્રનાસારસનવશ મતાે યા ત શાેકં ચ માેહમ્॥ ૬૬॥
ગ્રત્યામ તરાત્મા િવષયસખુકૃતેઽનેકયત્ના વધાસ્ય-

શ્રા ય સવ દ્રયાૈઘાેઽિધગતમિપ સખંુ િવ મર યા ત િનદ્રામ્ ।
િવશ્રામાય વ પે વ તતરસલુભં તને ચાતી દ્રયં િહ
સખંુ સવાત્તમં સ્યાત્ પિરણ તિવરસાિદ દ્રયાે થા સખુાચ્ચ॥ ૬૭॥ (સાખૈ્ય)ં

પક્ષાવ યસ્ય પક્ષી જનય ત મ તં તને યાત્યુચ્ચદેશં
લ વા વાયું મહા તં શ્રમમપનય ત વીયપક્ષાૈ પ્રસાયર્ ।
દુઃસકં પૈિવક પૈિવષયમનુ કદથ કૃતં ચત્તમેત-
ખનં્ન િવશ્રામહેતાેઃ વિપ ત ચરમહાે હ તપાદા પ્રસાયર્॥ ૬૮॥
આશ્લ યાત્માનમાત્મા ન િકમિપ સહસવૈા તરં વેદ બાહ્યં
યદ્વ કામી િવદેશા સદનમપુગતાે ગાઢમા શ્લ ય કા તામ્ ।
યાત્ય તં તત્ર લાેકવ્યવહૃ તર ખલા પુ યપાપાનુબ ધઃ
શાેકાે માેહાે ભયં વા સમિવષમ મદં ન મરત્યેવ િક ચત્॥ ૬૯॥
અ પાન પપ્રપ ચપ્રલય ઉપર તશ્ચે દ્રયાણાં સખુા પ્ત-
ર્ વન્મુક્તાૈ સષુુપ્તાૈ િત્રતયમિપ સમં િક તુ તત્રા ત ભેદઃ ।
પ્રાક્સંસ્કારા પ્રસપુ્તઃ પનુરિપ ચ પરા ત્તમે ત પ્રબુદ્ધાે
ન ય સસં્કાર તાે ન સ િકલ પનુરાવતર્તે યશ્ચ મુક્તઃ॥ ૭૦॥
આન દા યશ્ચ સવાર્નનુભવ ત પઃ સવર્સ પ સ દ્ધ
તસ્યાન દઃ સ અેકઃ સ ખલુ શતગુણઃ સ પ્રિદષ્ટઃ િપ ણામ્ ।
આદેવબ્રહ્મલાેકં શતશતગુ ણતા તે યદ તગર્તાઃ સ્યુ-
બ્રર્હ્માન દઃ સ અેકાેઽ ત્યથ િવષયસખુા યસ્ય માત્રા ભવ ત॥ ૭૧॥
યત્રાન દાશ્ચ માેદાઃ પ્રમુદ ઇ ત મુદશ્ચાસતે સવર્ અેતે
યત્રાપ્તાઃ સવર્કામાઃ સ્યુર ખલિવરમા કેવલીભાવ આ તે ।
માં તત્રાન દસા દ્રે કૃિધ ચરમ તં સાેમપીયષૂપૂણા
ધારા મ દ્રાય દેહીત્યિપ િનગમ ગરાે ભ્રૂયુગા તગર્તાય॥ ૭૨॥
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આત્માઽક પઃ સખુાત્મા સુ્ફર ત તદપરા વ યથવૈ સુ્ફર તી
સ્થૈય વા ચ ચલ વં મન સ પિરણ ત યા ત તત્રત્યમ મન્ ।
ચા ચલ્યં દુઃખહેતુમર્નસ ઇદમહાે યાવિદષ્ટાથર્લ ધ-
તસ્યાં યાવિ સ્થર વં મન સ િવષયજં સ્યા સખંુ તાવદેવ॥ ૭૩॥
યદ્વ સાખૈ્યં રતા તે િન મષ મહ મનસ્યેકતાને રસે સ્યા-
સ્થૈય યાવ સષુુપ્તાૈ સખુમન તશયં તાવદેવાથ મુક્તાૈ ।
િનત્યાન દઃ પ્રશા તે હૃિદ તિદહ સખુસ્થૈયર્યાેઃ સાહચય
િનત્યાન દસ્ય માત્રા િવષયસખુ મદં યજુ્યતે તને વક્તુમ્॥ ૭૪॥
શ્રા તં વા તં સ બાહ્યવ્યવહૃ ત ભિરદં તાઃ સમાકૃ ય સવાર્-
તત્ત સસં્કારયુક્તં હ્યપુરમ ત પરા ત્ત મચ્છિન્નદાનમ્ ।
વા ા સસં્કાર તપ્રજિનતિવષયા વા દેહેઽનુભૂતા-
પ્રાજે્ઝ્યા તઃ પ્રત્યગાત્મપ્રવણ મદમગાદ્ભૂિર િવશ્રામમ મન્॥ ૭૫॥
વ ે ભાેગઃ સખુાદેભર્વ ત નનુ કુતઃ સાધને મૂછર્માને
વા ં દેહા તરં તદ્વ્યવહૃ તકુશલં નવ્યમુ પદ્યતે ચેત્ ।
ત સામ યા અભાવા કુત ઇદમુિદતં ત દ્ધ સાંક પકં ચ-ે
ત્ત ક વા ે રતા તે વપુ ષ િનપ તતે દૃ યતે શકુ્રમાેક્ષઃ॥ ૭૬॥
ભીત્યા રાેિદત્યનને પ્રવદ ત હસ ત શ્લાઘતે નનૂમ મા-
વ ેઽ યઙ્ગેઽનુબ ધં ત્યજ ત ન સહસા મૂ છતેઽ ય તરાત્મા ।

પવૂ યે યેઽનુભૂતા તનુયવુ તહયવ્યાઘ્રદેશાદયાેઽથાર્-
ત સસં્કાર વ પા જ ત પનુરમૂિ શ્રત્ય સસં્કારદેહમ્॥ ૭૭॥
સધંાૈ ગ્ર સષુુ યાેરનુભવિવિદતા વા યવસ્થા દ્વતીયા
તત્રાત્મજ્યાે તરા તે પુ ષ ઇહ સમાકૃ ય સવ દ્રયા ણ ।
સવંે ય સ્થૂલદેહં સમુ ચતશયને વીયભાસા તરાત્મા
પ ય સસં્કાર પાન ભમતિવષયા યા ત કુત્રાિપ તદ્વત્॥ ૭૮॥
રક્ષ પ્રાણૈઃ કુલાયં િનજશયનગતં શ્વાસમાત્રાવશષે-ૈ
માર્ ભૂત્ત પે્રતક પાકૃ તક મ ત પનુઃ સારમેયાિદભક્ષ્યમ્ ।
વ ે વીયપ્રભાવા જ ત હયરથાિન્ન ગાઃ પ વલાિન
ક્ર ડાસ્થાના યનેકા યિપ સહૃુદબલાપુત્ર મત્રાનુકારાન્॥ ૭૯॥
માતઙ્ગવ્યાઘ્રદસ્યુ દ્વષદુરગકપી કુત્ર ચ પ્રેયસી ભઃ
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ક્ર ડન્ના તે હસ વા િવહર ત કુહ ચ ષ્ટમશ્ના ત ચાન્નમ્ ।
લેચ્છ વં પ્રાપ્તવાન યહ મ ત કુહ ચચ્છિઙ્કતઃ વીયલાેકા-
દા તે વ્યાઘ્રાિદભીત્યા પ્રચલ ત કુહ ચદ્રાેિદ ત ગ્રસ્યમાનઃ॥ ૮૦॥
યાે યાે દગૃ્ગાેચરાેઽથા ભવ ત સ સ તદા તદ્ગતાત્મ વ પા-
િવજ્ઞાનાે પદ્યમાનઃ સુ્ફર ત નનુ યથા શુ ક્તકાઽજ્ઞ્યાનહેતુઃ ।
રાૈ યાભાસાે ષવૈ સુ્ફર ત ચ િકરણજ્ઞાનતાેઽ ભાે ભજુઙ્ગાે
ર વજ્ઞાનાિન્નમષેં સખુભયકૃદતાે દૃ ષ્ટ ષં્ટ િકલેદમ્॥ ૮૧॥
માયા યાસાશ્રયેણ પ્રિવતતમ ખલં યન્મયા તને મ સ્થા-
યેતા યેતષેુ નાહં યદિપ િહ રજતં ભા ત શકુ્તાૈ ન રાૈ યે ।
શુ યંશ તને ભૂતા યિપ મિય ન વસ તી ત િવ વ ગ્વનેતા
પ્રાહા માદ્દ ૃ ય તં સકલમિપ ષવૈે દ્ર લાપેમેયમ્॥ ૮૨॥
હેતુઃ કમવ લાેકે સખુતિદતરયાેરેવમજ્ઞાેઽિવિદ વા
મતં્ર વા શત્રુિર થં વ્યવહર ત ષા યાજ્ઞવ ક્યાતર્ભાગાૈ ।
ય કમવાેચતુઃ પ્રાગ્જનક પગ્ હે ચક્રતુ ત પ્રશસંાં
વંશાેતં્તસાે યદૂના મ ત વદ ત ન કાેઽ યત્ર તષ્ઠત્યકમાર્॥ ૮૩॥
ક્ષચ્છેદે કુઠારઃ પ્રભવ ત યદિપ પ્રા ણનાેદ્ય તથાિપ
પ્રાયાેઽન્નં પ્તહેતુ તદિપ િનગિદતં કારણં ભાે યત્નઃ ।
પ્રાચીનં કમર્ તદ્વ દ્વષમસમફલપ્રા પ્તહેતુ તથાિપ
વાત યં નશ્વરેઽ મન્ન િહ ખલુ ઘટતે પ્રેરકાેઽસ્યા તરાત્મા॥ ૮૪॥
ત્યા લાેકેષુ વણાર્શ્રમિવિહતમદાે િનત્યકા યાિદ કમર્

સવ બ્રહ્માપર્ણં સ્યાિદ ત િનગમ ગરઃ સં ગર તેઽ તર યમ્ ।
યન્નાસાનતે્ર જહ્વાકરચરણ શરઃશ્રાતે્રસતંપર્ણને
તુ યેદઙ્ગીવ સાક્ષાત્ત િરવ સકલાે મૂલસતંપર્ણને॥ ૮૫॥
યઃ પ્રૈત્યાત્માન ભજ્ઞઃ શ્રુ તિવદિપ તથાકમર્કૃ કમર્ણાેઽસ્ય
નાશઃ સ્યાદ પભાેગા પુનરવતરણે દુઃખભાેગાે મહીયાન્ ।
આત્મા ભજ્ઞસ્ય લ સાેરિપ ભવ ત મહા શાશ્વતઃ સ દ્ધભાેગાે
હ્યાત્મા ત માદુપાસ્યઃ ખલુ તદિધગમે સવર્સાખૈ્યા ય લ સાેઃ॥ ૮૬॥
સયૂાર્દૈ્યરથર્ભાનં ન િહ ભવ ત પનુઃ કેવલનૈાર્ત્ર ચતં્ર
સયૂાર્ સયૂર્પ્રતી તનર્ ભવ ત સહસા નાિપ ચ દ્રસ્ય ચ દ્રાત્ ।
અગ્ ેરગ્ ેશ્ચ િક તુ સુ્ફર ત રિવમખંુ ચ ષ શ્ચ પ્રયુક્તા-
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દાત્મજ્યાે ત તતાેઽયં પુ ષ ઇહ મહાે દેવતાનાં ચ ચત્રમ્॥ ૮૭॥
પ્રાણનેા ભાં સ ભૂયઃ િપબ ત પનુરસાવન્નમશ્ના ત તત્ર
ત પાકં ઠરાેઽ ગ્ તદુપિહતબલાે દ્રાક્છનવૈાર્ કરાે ત ।
વ્યાનઃ સવાર્ઙ્ગનાડી વથ નય ત રસં પ્રાણસતંપર્ણાથ
િનઃસારં પૂ તગ ધં ત્યજ ત બિહરયં દેહતાેઽપાનસજં્ઞઃ॥ ૮૮॥
વ્યાપારં દેહસસં્થઃ પ્ર તવપુર ખલં પ ચ ત્ત્યાત્મકાેઽસાૈ
પ્રાણઃ સવ દ્રયાણામિધપ તરિનશં સત્તયા િનિવવાદમ્ ।
યસ્યે થં ચદ્ઘનસ્ય સુ્ફટ મહ કુ તે સાેઽ મ સવર્સ્ય સાક્ષી
પ્રાણસ્ય પ્રાણ અેષાેઽ ય ખલતનુ તાં ચ ષશ્ચ રેષઃ॥ ૮૯॥
યં ભા તં ચદ્ઘનૈકં ક્ષ તજલપવનાિદત્યચ દ્રાદયાે યે
ભાસા તસ્યવૈ ચાનુ પ્રિવરલગતયાે ભા ત ત મ વસ ત ।
િવદ્યુ પુ ેઽ ગ્ સઘંાેઽ યુડુગણિવત તભાર્સયે ક પરેશં
જ્યાે તઃ શા તં હ્યન તં કિવમજમમરં શાશ્વતં જન્મશૂ યમ્॥ ૯૦॥
તદ્બ્રહ્મવૈાહમ મીત્યનુભવ ઉિદતાે યસ્ય કસ્યાિપ ચેદ્વૈ
પુંસઃ શ્રીસદુ્ગ ણામતુ લતક ણાપૂણર્પીયષૂદષૃ્ટ ા ।
વન્મુક્તઃ સ અેવ ભ્રમિવધુરમના િનગર્તેઽનાદ્યપુાધાૈ

િનત્યાન દૈકધામ પ્રિવશ ત પરમં નષ્ટસદેંહ ત્તઃ॥ ૯૧॥
નાે દેહાે ને દ્રયા ણ ક્ષરમ તચપલં નાે મનાે નવૈ બુ દ્ધઃ
પ્રાણાે નવૈાહમ મીત્ય ખલજડ મદં વ તુ તં કથં સ્યામ્ ।
નાહંકારાે ન દારા ગ્ હસતુસજુનકે્ષત્રિવત્તાિદ દૂરં
સાક્ષી ચ પ્રત્યગાત્મા િન ખલજગદિધષ્ઠાનભૂતઃ શવાેઽહમ્॥ ૯૨॥
દૃ યં યદૂ્રપમેતદ્ભવ ત ચ િવશદં નીલપીતાદ્યનેકં
સવર્સ્યૈતસ્ય દગૃ્વૈ સુ્ફરદનુભવતાે લાેચનં ચૈક પમ્ ।
તદ્દ ૃ યં માનસં દકૃ્પિરણતિવષયાકારધી ત્તયાેઽિપ
દૃ યા દગૃ્રપૂ અેવ પ્રભુિરહ સ તથા દૃ યતે નવૈ સાક્ષી॥ ૯૩॥
ર વજ્ઞાનાદ્ભજુઙ્ગ તદુપિર સહસા ભા ત મ દા ધકારે
વાત્માજ્ઞાનાત્તથાસાૈ શમસખુમભૂદાત્મનાે વભાવઃ ।
આપ્તાે યાિહભ્રમા તે સ ચ ખલુ િવિદતા ર જુરેકા તથાહં
કૂટસ્થાે નવૈ વાે િનજગુ વચસા સા ક્ષભૂતઃ શવાેઽહમ્॥ ૯૪॥
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િક જ્યાે ત તે વદ વાહિન રિવિરહ મે ચ દ્રદ પાિદ રાત્રાૈ
સ્યાદેવં ભાનુદ પાિદકપિરકલને િક તવજ્યાે તર ત ।
ચ તન્મીલને િક ભવ ત ચ સતુરાં ધીિધયઃ િક પ્રકાશે
તત્રવૈાહં તત વં તદ સ પરમકં જ્યાે તર મ પ્રભાેઽહમ્॥ ૯૫॥
કં ચ કાલં સ્થતઃ કાૈ પનુિરહ ભજતે નવૈ દેહાિદસઘંં
યાવ પ્રાર ધભાેગં કથમિપ સ સખંુ ચેષ્ટતેઽસઙ્ગબુદ્ યા ।
િનદ્વર્ દ્વાે િનત્યશદુ્ધાે િવગ લતમમતાહંકૃ તિનત્ય પ્તાે
બ્રહ્માન દ વ પઃ સ્થરમ તરચલાે િનગર્તાશષેમાેહઃ॥ ૯૬॥
વાત્મબ્રહ્મભેદં દલય ત સહસા ય પ્રકાશકૈ પં

િવજ્ઞાનં તચ્ચ બુદ્ધાૈ સમુિદતમતુલં યસ્ય પુંસઃ પિવત્રમ્ ।
માયા તનેવૈ તસ્ય ક્ષયમપુગ મતા સં તેઃ કારણં યા
નષ્ટા સા કાયર્કત્ર પનુરિપ ભિવતા નવૈ િવજ્ઞાનમાત્રાત્॥ ૯૭॥
િવશ્વં ને ત પ્રમાણા દ્વગ લતજગદાકારભાન ત્યજેદ્વૈ
પી વા યદ્વ ફલા ભ ત્યજ ત ચ સતુરાં ત ફલં સાૈરભાઢ મ્ ।
સ યક્સ ચ્ચદ્ઘનૈકા તસખુકબલા વાદપૂણા હૃદાસાૈ
જ્ઞા વા િનઃસારમવેં જગદ ખલ મદં વપ્રભઃ શા ત ચત્તઃ॥ ૯૮॥
ક્ષીય તે ચાસ્ય કમાર્ યિપ ખલુ હૃદયગ્ર થ દ્ ભદ્યતે વૈ
છદ્ય તે સશંયા યે જિન તફલદા દષૃ્ટમાત્રે પરેશે ।
ત મ શ્ચન્માત્ર પે ગુણમલરિહતે ત વમસ્યાિદલકે્ષ્ય
કૂટસે્થ પ્રત્યગાત્મ ય ખલિવિધમનાેઽગાેચરે બ્રહ્મણીશે॥ ૯૯॥
આદાૈ મ યે તથા તે જિન તફલદં કમર્મૂલં િવશાલં
જ્ઞા વા સસંાર કં્ષ ભ્રમમદમુિદતાશાેકતાનેકપત્રમ્ ।
કામક્રાેધાિદશાખં સતુપશવુિનતાક યકાપ ક્ષસઘંં
છ વાસઙ્ગા સનનૈં પટુમ તર ભત શ્ચ તયેદ્વાસદેુવમ્॥ ૧૦૦॥
તં મ યવે સવ પનુરિપ મિય ત સં સ્થતં ચવૈ િવશ્વં

સવ મ યવે યા ત પ્રિવલય મ ત તદ્બ્રહ્મ ચવૈાહમ મ ।
યસ્ય ત્યા ચ યજ્ઞાદ્ય ખલશભુિવધાૈ સપુ્રયાતીહ કાય
યનંૂ સ પૂણર્તાં વૈ તમહમ તમુદૈવાચ્યુતં સનંતાેઽ મ॥ ૧૦૧॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય શ્રીગાેિવ દભગવ-
પૂજ્યપાદ શ યસ્ય શ્રીમચ્છંકરભગવતઃ કૃતાૈ
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શતશ્લાેક અથવા વેદા તકેસર

શતશ્લાેક સમાપ્તા॥
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