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અખ ડં સ ચ્ચદાન દમવાઙ્મનસગાેચરમ્ ।
આત્માનમ ખલાધારમાશ્રયેઽભીષ્ટ સદ્ધયે॥ ૧॥
અથર્તાેઽ યદ્વયાન દાનતીતદ્વતૈભાનતઃ ।
ગુ નારા ય વેદા તસારં વકે્ષ્ય યથામ ત॥ ૨॥
વેદા તાે નામાપેિનષ પ્રમાણં તદુપકાર ણ
શાર રકસતૂ્રાદ િન ચ॥ ૩॥
અસ્ય વેદા તપ્રકરણ વાત્ તદ યૈઃ અેવ અનુબ ધૈઃ
તદ્વત્તા સદ્ધઃે ન તે થગાલાેચનીયાઃ॥ ૪॥
તત્ર અનુબ ધાે નામ અિધકાિરિવષયસ બ ધપ્રયાજેનાિન॥ ૫॥
અિધકાર તુ િવિધવદધીતવેદવેદાઙ્ગ વનેાપાતતાેઽિધગતા ખલ-
વેદાથાઽ મન્ જન્મિન જન્મા તરે વા કા યિન ષદ્ધવજર્નપુરઃસરં
િનત્યનૈ મ ત્તકપ્રાય શ્ચત્તાપેાસનાનુષ્ઠાનને િનગર્તિન ખલક મષતયા
િનતા તિનમર્લ વા તઃ સાધનચતુષ્ટયસ પન્નઃ પ્રમાતા॥ ૬॥
કા યાિન - વગાર્દ ષ્ટસાધનાિન જ્યાે તષ્ટાેમાદ િન॥ ૭॥
િન ષદ્ધાિન - નરકાદ્યિનષ્ટસાધનાિન બ્રાહ્મણહનનાદ િન॥ ૮॥
િનત્યાિન - અકરણે પ્રત્યવાયસાધનાિન સ યાવ દનાદ િન॥ ૯॥
નૈ મ ત્તકાિન - પતુ્રજન્માદ્યનુબ ધીિન તેષ્ટ ાદ િન॥ ૧૦॥
પ્રાય શ્ચત્તાિન - પાપક્ષયસાધનાિન ચા દ્રાયણાદ િન॥ ૧૧॥
ઉપાસનાિન - સગુણબ્રહ્મિવષયમાનસવ્યાપાર પા ણ
શા ડલ્યિવદ્યાદ િન॥ ૧૨॥
અેતષેાં િનત્યાદ નાં બુ દ્ધશુ દ્ધઃ પરં પ્રયાજેનમપુાસનાનાં
તુ ચત્તૈકા યં “તમેતમાત્માનં વેદાનવુચનને બ્રાહ્મણા
િવિવિદષ ત યજ્ઞને” ( ઉ ૪.૪.૨૨] ઇત્યાિદ શ્રુતેઃ
“તપસા ક મષં હ ત” (મનુ ૧૨ - ૧૦૪]
ઇત્યાિદ તેશ્ચ॥ ૧૩॥
િનત્યનૈ મ ત્તકયાેઃ ઉપાસનાનાં વવા તરફલં
િપ લાેકસત્યલાેકપ્રા પ્તઃ
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॥ વેદા તસાર॥

“કમર્ણા િપ લાેકઃ િવદ્યયા દેવલાેકઃ” ( ઉ ૧-૫-૧૬]
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૧૪॥
સાધનાિન - િનત્યાિનત્યવ તુિવવેકેહામતુ્રાથર્ફલભાેગિવરાગ-
શમાિદષટ્કસ પ ત્તમુમુ વાિન॥ ૧૫॥
િનત્યાિનત્યવ તુિવવેક તાવદ્ બ્રહ્મવૈ િનતં્ય વ તુ
તતાેઽ યદ ખલમિનત્ય મ ત િવવેચનમ્॥ ૧૬॥
અૈિહકાનાં સ્રક્ચ દનવિનતાિદિવષયભાેગાનાં
કમર્જ યતયાિનત્ય વવદામુ મકાણામ ય તાિદ-
િવષયભાેગાનામિનત્યતયા તે યાે િનતરાં િવર તઃ -
ઇહામતુ્રાથર્ફલભાેગિવરાગઃ॥ ૧૭॥
શમાદય તુ - શમદમાપેર ત ત તક્ષાસમાધાનશ્રદ્ધાખ્યાઃ॥ ૧૮॥
શમ તાવત્ - શ્રવણાિદવ્ય તિરક્તિવષયે યાે મનસાે િનગ્રહઃ॥ ૧૯॥
દમઃ - બાહ્યે દ્રયાણાં તદ્વ્ય તિરક્તિવષયે યાે િનવતર્નમ્॥ ૨૦॥
િનવ તતાનામેતષેાં તદ્વ્ય તિરક્તિવષયે ય ઉપરમણમપુર તરથવા
િવિહતાનાં કમર્ણાં િવિધના પિરત્યાગઃ॥ ૨૧॥
ત તક્ષા - શીતાે ણાિદદ્વ દ્વસિહ તા॥ ૨૨॥
િનગ્ હીતસ્ય મનસઃ શ્રવણાદાૈ તદનુગુણિવષયે ચ
સમાિધઃ - સમાધાનમ્॥ ૨૩॥
ગુ પિદષ્ટવેદા તવાક્યષેુ િવશ્વાસઃ - શ્રદ્ધા॥ ૨૪॥
મુમુ વમ્ - માેક્ષેચ્છા॥ ૨૫॥
અેવ ભૂતઃ પ્રમાતાિધકાર “શા તાે દા તઃ”
( ઉ ૪.૪.૨૩) ઇત્યાિદશ્રુતેઃ । ઉક્ત ચ -
“પ્રશા ત ચત્તાય જતે દ્રયાય ચ

પ્રહીણદાષેાય યથાેક્તકાિરણે ।
ગુણા વતાયાનુગતાય સવર્દા

પ્રદેયમેતત્ સતતં મુમુક્ષવે॥ ૨૬॥”
(ઉપદેશસાહસ્રી ૩૨૪.૧૬.૭૨)
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િવષયઃ - વબ્રહ્મકૈ્યં શદુ્ધચૈત યં પ્રમેયં
તત્ર અેવ વેદા તાનાં તા પયાર્ત્॥ ૨૭॥
સ બ ધ તુ - તદૈક્યપ્રમેયસ્ય ત પ્ર તપાદકાપેિનષ પ્રમાણસ્ય
ચ બાે યબાેધકભાવઃ॥ ૨૮॥
પ્રયાજેનં તુ - તદૈક્યપ્રમેયગતાજ્ઞાનિન ત્તઃ
વ વ પાન દાવા પ્તશ્ચ “તર ત શાેકમ્ આત્મિવત્

(છાં ઉ ૭.૧.૩)
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ” બ્રહ્મિવદ્ બ્રહ્મવૈ ભવ ત “

(મુ ડ ઉ ૩.૨.૯)
ઇત્યાિદશ્રુતેશ્ચ॥ ૨૯॥
અયમિધકાર જનનમરણાિદસસંારાનલસ તપ્તાે દ પ્ત શરા
જલરા શ મવાપેહારપા ણઃ શ્રાેિત્રયં બ્રહ્મિનષં્ઠ ગુ મપુ ત્ય
તમનુસર ત “ત દ્વજ્ઞાનાથ સ ગુ મવેા ભગચ્છેત્ સ મ પા ણઃ
શ્રાેિત્રયં બ્રહ્મિનષ્ઠમ”્ (મુ ડ ઉ ૧.૨.૧૨)
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૩૦॥
સ ગુ ઃ પરમકૃપયા યારાપેાપવાદ યાયનેનૈમપુિદશ ત
“ત મૈ સ િવદ્વાનપુસન્નયા સ યક્

પ્રશા ત ચત્તાય શમા વતાય ।
યનેાક્ષરં પુ ષં વેદ સતં્ય

પ્રાવેાચ તાં ત વતાે બ્રહ્મિવદ્યામ્॥”
(મુ ડ ઉ ૧.૨.૧૩)

ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૩૧॥

૨
અસપર્ભૂતાયાં ર ૈ સપાર્રાપેવત્ વ તુિન અવ વારાપેઃ - અ યારાપેઃ॥ ૩૨॥
વ તુ - સ ચ્ચદાન દમદ્વયં બ્રહ્મ અજ્ઞાનાિદસકલજડસમૂહાેઽવ તુ॥ ૩૩॥
અજ્ઞાનં તુ - સદસદ્ યામિનવર્ચનીયં િત્રગુણાત્મકં જ્ઞાનિવરાેિધ
ભાવ પં ય ક ચિદ ત વદ ત્યહમજ્ઞ ઇત્યાદ્યનુભવાત્ “દેવાત્મશ ક્ત
વગુણૈિનગૂઢામ્” (શ્વેત ઉ ૧.૩) ઇત્યાિદશ્રુતેશ્ચ॥ ૩૪॥
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॥ વેદા તસાર॥

ઇદમજ્ઞાનં સમ ષ્ટવ્યષ્ટ ભપ્રાયેણૈકમનેક મ ત ચ વ્યવિહ્રયતે॥ ૩૫॥
તથાિહ યથા ક્ષાણાં સમષ્ટ ભપ્રાયેણ વન મત્યેક વવ્યપદેશાે
યથા વા જલાનાં સમષ્ટ ભપ્રાયેણ જલાશય ઇ ત તથા નાના વને
પ્ર તભાસમાનાનાં વગતાજ્ઞાનાનાં સમષ્ટ ભપ્રાયેણ તદેક વવ્યપદેશઃ
“અ મેકાં” (શ્વે ઉ ૪.૫) ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૩૬॥
ઇયં સમ ષ્ટ કૃષ્ટાપેાિધતયા િવશદુ્ધસ વપ્રધાના॥ ૩૭॥
અેતદુપિહતં ચૈત યં સવર્જ્ઞ વસવશ્વર વસવર્િનય વાિદગુણકમવ્યક્તમ તયાર્મી
જગ કારણમીશ્વર ઇ ત ચ વ્યપિદ યતે સકલાજ્ઞાનાવભાસક વાત્ ।
“યઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્િવત્” (મુ ડ ઉ ૧.૧.૯) ઇ ત શ્રુતેઃ॥ ૩૮॥
ઈશ્વરસ્યેયં સમ ષ્ટર ખલકારણ વા કારણશર રમાન દપ્રચુર વા-
કાેશવદાચ્છાદક વાચ્ચાન દમયકાેશઃ સવાપરમ વા-
સષુુ પ્તરત અેવ સ્થૂલસૂ મપ્રપ ચલયસ્થાન મ ત ચ ઉચ્યતે॥ ૩૯॥
યથા વનસ્યવ્યષ્ટ ભપ્રાયેણ ક્ષા ઇત્યનેક વવ્યપદેશાે યથા વા જલાશયસ્ય
વ્યષ્ટ ભપ્રાયેણ જલાની ત તથાજ્ઞાનસ્યવ્યષ્ટ ભપ્રાયેણ
તદનેક વવ્યપદેશઃ “ઇ દ્રાે માયા ભઃ પુ પ ઈયત”ે (ઋગ્વેદ ૬.૪૭.૧૮)
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૪૦॥
અત્ર વ્ય તસમ તવ્યાિપ વને વ્ય ષ્ટસમ ષ્ટતાવ્યપદેશઃ॥ ૪૧॥
ઇયં વ્ય ષ્ટિનકૃષ્ટાપેાિધતયા મ લનસ વપ્રધાના॥ ૪૨॥
અેતદુપિહતં ચૈત યમ પજ્ઞ વાનીશ્વર વાિદગુણકં પ્રાજ્ઞ
ઇત્યુચ્યત અેકાજ્ઞાનાવભાસક વાત્॥ ૪૩॥
અસ્ય પ્રાજ્ઞ વમ પષ્ટાપેાિધતયાન તપ્રકાશક વાત્॥ ૪૪॥
અસ્યાપીયમહઙ્કારાિદકારણ વા કારણશર રમાન દ-
પ્રચુર વા કાેશવદાચ્છાદક વાચ્ચાન દમયકાેશઃ
સવાપરમ વા સષુુ પ્તરત અેવ સ્થૂલસૂ મશર રપ્રપ ચ-
લયસ્થાન મ ત ચ ઉચ્યતે॥ ૪૫॥
તદાનીમેતાવીશ્વરપ્રાજ્ઞાૈ ચૈત યપ્રદ પ્તા ભર તસૂ મા ભ-
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રજ્ઞાન ત્ત ભરાન દમનુભવતઃ “આન દભુક્ ચેતાેમખુઃ
પ્રાજ્ઞઃ” (મા ડૂ ઉ ૫) ઇ ત શ્રુતેઃ સખુમહમવા સમ્
ન િક ચદવેિદષ મ યુ થતસ્યપરામશાપપત્તેશ્ચ॥ ૪૬॥
અનયાેઃ સમ ષ્ટવ્યષ્ટ ાવેર્ન ક્ષયાેિરવ જલાશય-જલયાેિરવ વાભેદઃ॥ ૪૭॥
અેતદુપિહતયાેર શ્વરપ્રાજ્ઞયાેરિપ વન ક્ષાવ ચ્છન્નાકાશયાેિરવ
જલાશયજલગતપ્ર ત બ બાકાશયાેિરવ વાભેદઃ “અેષ સવશ્વર
(અેષ સવર્જ્ઞ અેષાેઽ તયાર્ યષે યાેિનઃ સવર્સ્ય પ્રભવા યયાૈ િહ
ભૂતાનામ)્” (મા ડૂ ઉ ૬) ઇત્યાિદ શ્રુતેઃ॥ ૪૮॥
વન ક્ષતદવ ચ્છન્નાકાશયાજેર્લાશયજલતદ્ગતપ્ર ત બ બાકાશયાે-
વાર્ધારભૂતાનપુિહતાકાશવદનયાેરજ્ઞાનતદુપિહતચૈત યયાે-
રાધારભૂતં યદનપુિહતં ચૈત યં તત્તુર ય મત્યુચ્યતે
“શા તં શવમદ્વતૈં ચતુથ મ ય તે (સઆત્મા સ િવજ્ઞેયઃ)”
(મા ડૂ ઉ ૭) ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૪૯॥
ઇદમવે તુર યં શદુ્ધચૈત યમજ્ઞાનાિદતદુપિહતચૈત યા યાં તપ્તાયઃ
િપ ડવદિવિવક્તં સન્મહાવાક્યસ્ય વાચ્યં િવિવક્તં સ લક્ષ્ય મ ત ચાેચ્યતે॥ ૫૦॥
અસ્યાજ્ઞાનસ્યાવરણિવક્ષપેનામકમ ત શ ક્તદ્વયમ્॥ ૫૧॥
આવરણશ ક્ત તાવદ પાેઽિપ મેઘાેઽનેકયાજેનાયતમાિદત્ય-
મ ડલમવલાેકિય નયનપથિપધાયકતયા યથાચ્છાદયતીવ
તથાજ્ઞાનં પિર ચ્છન્નમ યાત્માનમપિર ચ્છન્નમસસંાિરણ-
મવલાેકિય બુ દ્ધિપધાયકતયાચ્છાદયતીવ તાદશૃં સામ યર્મ્ ।
તદુક્તં - “ઘનચ્છન્નદૃ ષ્ટઘર્નચ્છન્નમક યથા
મ યતે િન પ્રભં ચા તમૂઢઃ । તથા બદ્ધવદ્ભા ત યાે મૂઢદષૃ્ટેઃ
સ િનત્યાપેલ ધ વ પાેઽહમાત્મા॥” ઇ ત (હ તામલકમ્ ૧૦) ॥ ૫૨॥
અનયા આ તસ્યાત્મનઃ ક ર્ વભાે વસુ ખ વદુઃ ખ વાિદસસંારસ ભાવનાિપ
ભવ ત યથા વાજ્ઞાનનેા તાયાં ર વાં સપર્ વસ ભાવના॥ ૫૩॥
િવક્ષપેશ ક્ત તુ યથા ર વજ્ઞાનં વા ત ર ૈ વશ યા
સપાર્િદકમુદ્ભાવયત્યેવમજ્ઞાનમિપ વા તાત્મિન
વશ યાઽઽકાશાિદપ્રપ ચમુદ્ભાવય ત
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॥ વેદા તસાર॥

તાદશૃં સામ યર્મ્ । તદુક્તમ્ - “િવક્ષપેશ ક્ત લઙ્ગાિદ બ્રહ્મા ડા તં
જગત્ જેત”્ ઇ ત । (વાક્યસધુા ૧૩) ॥ ૫૪॥
શ ક્તદ્વયવદજ્ઞાનાપેિહતં ચૈત યં વપ્રધાનતયા િન મતં્ત
વાપેાિધપ્રધાનતયાપેાદાનં ચ ભવ ત॥ ૫૫॥
યથા લૂતા ત તુકાય પ્ર ત વપ્રધાનતયા િન મતં્ત
વશર રપ્રધાનતયાપેાદાન ચ ભવ ત॥ ૫૬॥
તમઃપ્રધાનિવક્ષીપશ ક્તમદજ્ઞાનાપેિહતચૈત યાદાકાશ
આકાશાદ્વાયવુાર્યાેર ગ્ રગ્ ેરાપાેઽદ્ યઃ થવી
ચાે પદ્યતે “અેત માદાત્મનઆકાશઃ સ ભૂતઃ”
(તૈ ઉ ૨.૧.૧) ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૫૭॥
તષેુ ડ્યાિધક્યદશર્નાત્તમઃપ્રાધા યં ત કારણસ્ય ।
તદાની ં સ વરજ તમાં સ કારણગુણપ્રક્રમેણ
તે વાકાશાિદષૂ પદ્ય તે॥ ૫૮॥
અેતા યવે સૂ મભૂતાિન તન્માત્રા યપ ચીકૃતાિન ચાેચ્ય તે॥ ૫૯॥
અેતે યઃ સૂ મશર રા ણ સ્થૂલભૂતાિન ચાે પદ્ય તે॥ ૬૦॥
સૂ મશર રા ણ સપ્તદશાવયવાિન લઙ્ગશર રા ણ॥ ૬૧॥
અવયવા તુ જ્ઞાને દ્રયપ ચકં બુ દ્ધમનસી કમ દ્રયપ ચકં
વાયપુ ચકં ચે ત॥ ૬૨॥
જ્ઞાને દ્રયા ણ શ્રાતે્ર વક્ચ જહ્વાઘ્રાણાખ્યાિન॥ ૬૩॥
અેતા યાકાશાદ નાં સા વકાંશે યાે વ્ય તે યઃ
થક્ થક્ ક્રમેણાે પદ્ય તે॥ ૬૪॥
બુ દ્ધનાર્મ િનશ્ચયા ત્મકા તઃકરણ ત્તઃ॥ ૬૫॥
મનાે નામ સઙ્ક પિવક પા ત્મકા તઃકરણ ત્તઃ॥ ૬૬॥
અનયાેરેવ ચત્તાહઙ્કારયાેર તભાર્વઃ॥ ૬૭॥
અનુસ ધાના ત્મકા તઃકરણ ત્તઃ ચત્તમ્॥ ૬૮॥
અ ભમાના ત્મકા તઃકરણ ત્તઃ અહઙ્કારઃ॥ ૬૯॥
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અેતે પનુરાકાશાિદગતસા વકાંશે યાે મ લતે ય ઉ પદ્ય તે॥ ૭૦॥
અેતષેાં પ્રકાશાત્મક વા સા વકાંશકાયર્ વમ્॥ ૭૧॥
ઇયં બુ દ્ધજ્ઞાર્ને દ્રયૈઃ સિહતા િવજ્ઞાનમયકાેશાે ભવ ત॥ ૭૨॥
અયં ક ર્ વભાે વસુ ખ વદુઃ ખ વાદ્ય ભમાન વનેેહલાેકપરલાેકગામી
વ્યવહાિરકાે વ ઇત્યુચ્યતે॥ ૭૩॥
મન તુ જ્ઞાને દ્રયૈઃ સિહતં સન્મનાેમયકાેશાે ભવ ત॥ ૭૪॥
કમ દ્રયા ણ વાક્પા ણપાદપાયપૂસ્થાખ્યાિન॥ ૭૫॥
અેતાિન પનુરાકાશાદ નાં ર શે યાે વ્ય તે યઃ થક્ થક્
ક્રમેણાે પદ્ય તે॥ ૭૬॥
વાયવઃ પ્રાણાપાનવ્યાનાેદાનસમાનાઃ॥ ૭૭॥
પ્રાણાે નામ પ્રાગ્ગમનવાન્નાસાગ્રસ્થાનવત ॥ ૭૮॥
અપાનાે નામાવાગ્ગમનવા પા વાિદસ્થાનવત ॥ ૭૯॥
વ્યાનાે નામ િવ વગ્ગમનવાન ખલશર રવત ॥ ૮૦॥
ઉદાનાે નામ ક ઠસ્થાનીય ઊ વર્ગમનવાનુ ક્રમણવાયુઃ॥ ૮૧॥
સમાનાે નામ શર રમ યગતા શતપીતાન્નાિદસમીકરણકરઃ॥ ૮૨॥
સમીકરણ તુ પિરપાકકરણં રસ િધરશકુ્રપુર ષાિદકરણ મ ત યાવત્॥ ૮૩॥
કે ચત્તુ નાગકૂમર્કૃકલદેવદત્તધન જયાખ્યાઃ પ ચા યે
વાયવઃ સ તી ત વદ ત॥ ૮૪॥
તત્ર નાગ ઉિદ્ગરણકરઃ । કૂમર્ ઉન્મીલનકરઃ । કૃકલઃ કરઃ ।
દેવદત્તાે જૃ ભણકરઃ । ધન જયઃ પાષેણકરઃ॥ ૮૫॥
અેતષેાં પ્રાણાિદ વ તભાર્વા પ્રાણાદયઃ પ ચવૈે ત કે ચત્॥ ૮૬॥
અેત પ્રાણાિદપ ચકમાકાશાિદગતર શે યાે મ લતે ય ઉ પદ્યતે॥ ૮૭॥
ઇદં પ્રાણાિદપ ચકં કમ દ્રયૈઃ સિહતં સ પ્રાણમયકાેશાે ભવ ત ।
અસ્ય િક્રયાત્મક વને ર શકાયર્ વમ્॥ ૮૮॥
અેતષેુ કાેશષેુ મ યે િવજ્ઞાનમયાે જ્ઞાનશ ક્તમાન્ ક ર્ પઃ ।
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॥ વેદા તસાર॥

મનાેમય ઇચ્છાશ ક્તમાન્ કરણ પઃ ।
પ્રાણમયઃ િક્રયાશ ક્તમાન્ કાયર્ પઃ ।
યાેગ્ય વાદેવમેતષેાં િવભાગ ઇ ત વણર્ય ત ।
અેત કાેશત્રયં મ લતં સ સૂ મશર ર મત્યુચ્યતે॥ ૮૯॥
અત્રા ય ખલસૂ મશર રમેકબુ દ્ધિવષયતયા વનવ જલાશયવદ્વા
સમ ષ્ટરનેકબુ દ્ધિવષયતયા ક્ષવ જલવદ્વા વ્ય ષ્ટરિપ ભવ ત॥ ૯૦॥
અેત સમષ્ટ પુિહતં ચૈત યં સતૂ્રાત્મા િહર યગભર્ઃ પ્રાણશ્ચેત્યુચ્યતે
સવર્ત્રાનુસ્યૂત વાજ્જ્ઞાનેચ્છાિક્રયાશ ક્તમદુપિહત વાચ્ચ॥ ૯૧॥
અસ્યષૈા સમ ષ્ટઃ સ્થૂલપ્રપ ચાપેક્ષયા સૂ મ વા સૂ મશર રં
િવજ્ઞાનમયાિદકાેશત્રયં ગ્રદ્વાસનામય વા વ ાેઽતઅેવ
સ્થૂલપ્રપ ચલયસ્થાન મ ત ચાેચ્યતે॥ ૯૨॥
અેતદ્વ્યષ્ટ પુિહતં ચૈત યં તજૈસાે ભવ ત તે ેમયા તઃકરણાપેિહત વાત્॥ ૯૩॥
અસ્યાપીયં વ્ય ષ્ટઃ સ્થૂલશર રાપેક્ષયા સૂ મ વાિદ ત હેતાેરેવ
સૂ મશર રં િવજ્ઞાનમયાિદકાેશત્રયં ગ્રદ્વાસનામય વા વ ાેઽતઅેવ
સ્થૂલશર રલયસ્થાન મ ત ચાેચ્યતે॥ ૯૪॥
અેતાૈ સતૂ્રાત્મતજૈસાૈ તદાની ં મનાે ત્ત ભઃ સૂ મિવષયાનનુભવતઃ
“પ્રિવિવક્તભુક્તજૈસઃ” (મા ડૂ ઉ ૩) ઇત્યિદશ્રુતેઃ॥ ૯૫॥
અત્રાિપ સમ ષ્ટવ્યષ્ટ ાે તદુપિહતસતૂ્રાત્મતજૈસયાવેર્ન ક્ષવત્તદવ-
ચ્છન્નાકાશવચ્ચ જલાશયજલવત્તદ્ગતપ્ર ત બ બાકાશવચ્ચાભેદઃ॥ ૯૬॥
અેવં સૂ મશર રાે પ ત્તઃ॥ ૯૭॥
સ્થૂલભૂતાિન તુ પ ચીકૃતાિન॥ ૯૮॥
પ ચીકરણં વાકાશાિદપ ચ વેકૈકં દ્વધા સમં િવભજ્ય
તષેુ દશસુ ભાગષેુ પ્રાથ મકા પ ચભાગા પ્રત્યેકં
ચતુધાર્ સમં િવભજ્ય તષેાં ચતુણા ભાગાનાં
વ વ દ્વતીયાધર્ભાગપિરત્યાગને ભાગા તરેષુ યાજેનમ્॥ ૯૯॥
તદુક્તમ્ -
“ દ્વધા િવધાય ચૈકૈકં ચતુધાર્ પ્રથમં પનુઃ॥
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વ વેતર દ્વતીયાંશયૈાજના પ ચ પ ચતે॥” ઇ ત॥ ॥ ૧૦૦॥
અસ્યાપ્રામા યં નાશઙ્કનીયં િત્ર કરણશ્રુતેઃ
પ ચીકરણસ્યા યપુલક્ષણ વાત્॥ ૧૦૧॥
પ ચાનાં પ ચાત્મક વે સમાનેઽિપ તષેુ ચ
“વૈશે યાત્તુ તદ્વાદ તદ્વાદઃ” (બ્ર સૂ ૨.૪.૨૨)
ઇ ત યાયનેાકાશાિદવ્યપદેશઃ સ ભવ ત॥ ૧૦૨॥
તદાનીમાકાશે શ દાેઽ ભવ્યજ્યતે વાયાૈ શ દ પશાર્વગ્ ાૈ
શ દ પશર્ પા ય સુ શ દ પશર્ પરસાઃ થવ્યાં
શ દ પશર્ પરસગ ધાશ્ચ॥ ૧૦૩॥
અેતે યઃ પ ચીકૃતે યાે ભૂતે યાે ભૂભુર્વઃ વમર્હજર્ન તપઃસત્ય-
મત્યેતન્નામકાનામપુયુર્પિરિવદ્યમાનાનામતલિવતલસતુલરસાતલ-
તલાતલમહાતલપાતાલનામકાનામધાેઽધાેિવદ્યમાનાનાં
લાેકાનાં બ્રહ્મા ડસ્ય તદ તગર્તચતુિવધસ્થૂલશર રાણાં
તદુ ચતાનામન્નપાનાદ નાં ચાે પ ત્તભર્વ ત॥ ૧૦૪॥
ચતુિવધશર રા ણ તુ જરાયુ ડજ વેદ ેદ્ ભ ખ્યાિન॥ ૧૦૫॥
જરાયુ િન જરાયુ યાે તાિન મનુ યપશ્વાદ િન॥ ૧૦૬॥
અ ડ ય ડે યાે તાિન પ ક્ષપન્નગાદ િન॥ ૧૦૭॥
વેદ િન વેદે યાે તાિન યૂકમશકાદ િન॥ ૧૦૮॥
ઉદ્ ભ િન ભૂ મમુદ્ ભદ્ય તાિન લતા ક્ષાદ િન॥ ૧૦૯॥
અત્રાિપ ચતુિવધસકલસ્થૂલશર રમેકાનેકબુ દ્ધિવષયતયા
વનવ જલાશયવદ્વા સમ ષ્ટ ર્ક્ષવ જલવદ્વા વ્ય ષ્ટરિપ ભવ ત॥ ૧૧૦॥
અેત સમષ્ટ પુિહતં ચૈત યં વૈશ્વાનરાે િવરાિડત્યુચ્યતે
સવર્નરા ભમાિન વા દ્વિવધં રાજમાન વાચ્ચ॥ ૧૧૧॥
અસ્યષૈા સમ ષ્ટઃ સ્થૂલશર રમન્નિવકાર વાદન્નમયકાેશઃ
સ્થૂલભાેગાયતન વાચ્ચ સ્થૂલશર રં ગ્રિદ ત ચ વ્યપિદ યતે॥ ૧૧૨॥
અેતદ્વ્યષ્ટ પુિહતં ચૈત યં િવશ્વ ઇત્યુચ્યતે સૂ મશર રા ભમાનમપિરત્યજ્ય
સ્થૂલશર રાિદપ્રિવષ્ટ વાત્॥ ૧૧૩॥
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॥ વેદા તસાર॥

અસ્યા યષેા વ્ય ષ્ટઃ સ્થૂલશર રમન્નિવકાર વાદેવ
હેતાેરન્નમયકાેશાે ગ્રિદ ત ચાેચ્યતે॥ ૧૧૪॥
તદાનીમેતાૈ િવશ્વવૈશ્વાનરાૈ િદગ્વાતાકર્વ ણા શ્વ ભઃ
ક્રમાિન્નયિ ત્રતને શ્રાતે્રાદ દ્રયપ ચકેન
ક્રમાચ્છ દ પશર્ પરસગ ધાનગ્ ી દ્રાપેે દ્રયમપ્ર પ ત ભઃ
ક્રમાિન્નયિ ત્રતને વાગાદ દ્રયપ ચકેન
ક્રમાદ્વચનાદાનગમનિવસગાર્ન દાંશ્ચ દ્રચતુમુર્ખશઙ્કરાચ્યુતૈઃ
ક્રમાિન્નયિ ત્રતને મનાેબુદ્ યહઙ્કાર ચત્તાખ્યનેા તરે દ્રયચતુ કેણ
ક્રમા સઙ્ક પિનશ્ચયાહઙ્કાયર્ચૈત્તાંશ્ચ સવાર્નેતાન્
સ્થૂલિવષયાનનુભવતઃ “ ગિરતસ્થાનાે બિહઃપ્રજ્ઞઃ” (મા ડૂ ઉ ૩)
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૧૧૫॥
અત્રા યનયાેઃ સ્થૂલવ્ય ષ્ટસમષ્ટ ાે તદુપિહતિવશ્વવૈશ્વાનરયાેશ્ચ
વન ક્ષવત્તદવ ચ્છન્નાકાશવચ્ચ જલાશયજલવત્તદ્ગતપ્ર ત બ બાકાશવચ્ચ
પવૂર્વદભેદઃ॥ ૧૧૬॥
અેવં પ ચીકૃતપ ચભૂતે યઃ સ્થૂલપ્રપ ચાે પ ત્તઃ॥ ૧૧૭॥
અેતષેાં સ્થૂલસકૂ્ષમકારણપ્રપ ચાનામિપ સમ ષ્ટરેકાે
મહા પ્રપ ચાે ભવ ત યથાવા તરવનાનાં સમ ષ્ટરેકં મહદ્વનં ભવ ત
યથા વાવા તરજલાશયાનાં સમ ષ્ટરેકાે મહાન્ જલાશયઃ॥ ૧૧૮॥
અેતદુપિહતં વૈશ્વાનરાદ શ્વરપયર્ તં ચૈત યમ યવા તરવનાવ ચ્છન્નાકાશવદવા તર
જલાશયગતપ્ર ત બ બાકાશવચ્ચૈકમવે॥ ૧૧૯॥
આ યાં મહાપ્રપ ચતદુપિહતચૈત યા યાં તપ્તાયિપ ડવદિવિવક્તં
સદનપુિહતં ચૈત યં “સવ ખ વદં બ્રહ્મ” (છા દ ઉ ૩.૧૪.૧)
ઇ ત (મહા) વાક્યસ્ય વાચ્યં ભવ ત િવિવક્તં સ લક્ષ્યમિપ ભવ ત॥ ૧૨૦॥
અેવં વ તુ યવ વારાપેાેઽ યારાપેઃ સામા યને પ્રદ શતઃ॥ ૧૨૧॥

૩
ઇદાની ં પ્રત્યગાત્મનીદ મદમયમયમારાપેયતી ત િવશષેત ઉચ્યતે॥ ૧૨૨॥
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અ તપ્રાકૃત તુ “આત્મા વૈ યતે પતુ્રઃ” ઇત્યાિદશ્રુતેઃ વ મિન્નવ
પતુ્રેઽિપ પ્રેમદશર્ના પતુ્રે પુષ્ટે નષ્ટે ચાહમવે પુષ્ટાે નષ્ટશ્ચેત્યાદ્યનુભવાચ્ચ
પતુ્ર આત્મે ત વદ ત॥ ૧૨૩॥
ચાવાર્ક તુ “સ વા અેષ પુ ષાેઽન્નરસમયઃ” (તૈ ઉ ૨.૧.૧) ઇત્યાિદશ્રુતેઃ
પ્રદ પ્તગ્ હા વપતંુ્ર પિરત્યજ્યાિપ વસ્ય િનગર્મદશર્ના સૂ્થલાેઽહં
કૃશાેઽહ મત્યાદ્યનુભવાચ્ચ સ્થૂલશર રમાત્મે ત વદ ત॥ ૧૨૪॥
અપરશ્ચાવાર્કઃ “તે હ પ્રાણાઃ પ્ર પ ત િપતરમેત્યાેચુઃ” (છા ઉ ૫.૧.૭)
ઇત્યાિદશ્રુતેિર દ્રયાણામભાવે શર રચલનાભાવા કાણાેઽહં
બિધરાેઽહ મત્યાદ્યનુભવાચ્ચે દ્રયા યાત્મે ત વદ ત॥ ૧૨૫॥
અપરશ્ચાવાર્કઃ “અ યાેઽ તર આત્મા પ્રાણમયઃ” (તૈ ઉ ૨.૨.૧)
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ પ્રાણાભાવ ઇ દ્રયાિદચલનાયાેગાદહમશનાયાવાનહં
િપપાસાવાિનત્યાિદ અનુભવાચ્ચ પ્રાણઆત્મે ત વદ ત॥ ૧૨૬॥
અ ય તુ ચાવાર્કઃ “અ યાેઽ તર આત્મા મનાેમયઃ” (તૈ ઉ ૨.૩.૧)
ઇત્યાિદશ્રુતેમર્ન સ સપુ્તે પ્રાણાદેરભાવાદહં સઙ્ક પવાનહં
િવક પવાિનત્યાદ્યનુભવાચ્ચ મનઆત્મે ત વદ ત॥ ૧૨૭॥
બાૈદ્ધ તુ “અ યાેઽ તર આત્મા િવજ્ઞાનમયઃ” (તૈ ઉ ૨.૪.૧)
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ કતુર્રભાવે કરણસ્ય શ યભાવાદહં કતાર્હં ભાેક્તેત્યાદ્યનુભવાચ્ચ
બુ દ્ધરાત્મે ત વદ ત॥ ૧૨૮॥
પ્રાભાકરતાિકકાૈ તુ “અ યાેઽ તર આત્માન દમયઃ” (તૈ ઉ ૨.૫.૧)
ઇત્યાિદશ્રુતેબુર્દ્ યાદ નામજ્ઞાને લયદશર્નાદહમજ્ઞાેઽહમજ્ઞાનીત્યાદ્યનુભવાચ્ચાજ્ઞાનમાત્મે ત વદતઃ॥ ૧૨૯॥
ભાટ્ટ તુ “પ્રજ્ઞાનઘન અેવાન દમયઃ” (મા ડૂ ઉ ૫) ઇત્યાિદશ્રુતેઃ સષુુપ્તાૈ
પ્રકાશાપ્રકાશસદ્ભાવાન્મામહં ન નામીત્યાદ્યનુભવાચ્ચાજ્ઞાનાપેિહતં
ચૈત યમાત્મે ત વદ ત॥ ૧૩૦॥
અપરાે બાૈદ્ધઃ “અસદેવેદમગ્રઆસીત”્ (છા ઉ ૬.૨.૧)
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ સષુુપ્તાૈ સવાર્ભાવાદહં સષુુપ્તાૈ નાસ મત્યુ થતસ્ય
વાભાવપરામશર્િવષયાનુભવાચ્ચ શૂ યમાત્મે ત વદ ત॥ ૧૩૧॥
અેતષેાં પતુ્રાદ નામનાત્મ વમુચ્યતે॥ ૧૩૨॥
અેતૈર તપ્રાકૃતાિદવાિદ ભ ક્તષેુ શ્રુ તયુ યનુભવાભાસષેુ
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॥ વેદા તસાર॥

પવૂર્પવૂાક્તશ્રુ તયુ યનુભવાભાસાનામુત્તરાેત્તતરશ્રુ તયુ યનુભવાભાસ-ૈ
રાત્મ વબાધદશર્ના પતુ્રાદ નામનાત્મ વં પષ્ટમવે॥ ૧૩૩॥
િક ચ પ્રત્યગસ્થૂલાેઽચ રપ્રાણાેઽમના અકતાર્ ચૈત યં ચન્માત્રં
સિદત્યાિદપ્રબલશ્રુ તિવરાેધાદસ્ય પતુ્રાિદશૂ યપયર્ તસ્ય જડસ્ય
ચૈત યભાસ્ય વને ઘટાિદવદિનત્ય વાદહં બ્રહ્મે ત
િવદ્વદનુભવપ્રાબલ્યાચ્ચ તત્તચ્છ તયુ યનુભવભાસાનાં
બાિધત વાદિપ પતુ્રાિદશૂ યપયર્ તમ ખલમનાત્મવૈ॥ ૧૩૪॥
અત તત્તદ્ભાસકં િનત્યશદુ્ધબુદ્ધમુક્તસત્ય વભાવં
પ્રત્યક્ચૈત યમવેાત્મવિ વ ત વેદા તિવદ્વદનુભવઃ॥ ૧૩૫॥
અેવમ યારાપેઃ॥ ૧૩૬॥

૪
અપવાદાે નામ ર જુિવવતર્સ્ય સપર્સ્ય ર જુમાત્ર વવદ્વ તુિવવતર્સ્યાવ તનુાેઽજ્ઞાનાદેઃ
પ્રપ ચસ્ય વ તુમાત્ર વમ્॥ ૧૩૭॥
તદુક્તમ્ -
“સત વતાેઽ યથાપ્રથા િવકાર ઇત્યુદ િરતઃ ।
અત વતાેઽ યથાપ્રથા િવવતર્ ઇત્યુદ િરતઃ॥” ઇ ત॥ ૧૩૮॥
તથાિહ અેતદ્ભાેગાયતનં ચતુિવધસકલસ્થૂલશર ર તં
ભાેગ્ય પાન્નપાનાિદકમેતદાયતનભૂતભૂરાિદચતુદર્શભવુના યેતદાયતનભૂતં
બ્રહ્મા ડં ચૈત સવર્મેતષેાં કારણ પં પ ચીકૃતભૂતમાતં્ર ભવ ત॥ ૧૩૯॥
અેતાિન શ દાિદિવષયસિહતાિન પ ચીકૃતાિન ભૂતાિન સૂ મશર ર તં
ચૈત સવર્મેતષેાં કારણ પાપ ચીકૃતભૂતમાતં્ર ભવ ત॥ ૧૪૦॥
અેતાિન સ વાિદગુણસિહતા યપ ચીકૃતા યુ પ ત્ત-
વ્યુ ક્રમેણૈત કારણભૂતાજ્ઞાનાપેિહતચૈત યમાત્રં ભવ ત॥ ૧૪૧॥
અેતદજ્ઞાનમજ્ઞાનાપેિહતં ચૈત યં ચેશ્વરાિદકમેતદાધાર-
ભૂતાનપુિહતચૈત ય પં તુર યં બ્રહ્મમાતં્ર ભવ ત॥ ૧૪૨॥
આ યામ યારાપેાપવાદા યાં ત વ પદાથર્શાેધનમિપ
સદં્ધ ભવ ત॥ ૧૪૩॥
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તથાિહ - અજ્ઞાનાિદસમ ષ્ટરેતદુપિહતં સવર્જ્ઞ વાિદિવ શષં્ટ
ચૈત યમેતદનપુિહતં ચૈત ત્રયં તપ્તાયઃિપ ડવદેક વનેાવભાસમાનં
ત પદવાચ્યાથા ભવ ત॥ ૧૪૪॥
અેતદુપા યપુિહતાધારભૂતમનપુિહતં ચૈત યં ત પદલક્ષ્યાથા ભવ ત॥ ૧૪૫॥
અજ્ઞાનાિદવ્ય ષ્ટરેતદુપિહતા પજ્ઞ વાિદિવ શષ્ટચૈત યમેત-
દનપુિહતં ચૈત ત્રયં તપ્તાયઃિપ ડવદેક વનેાવભાસમાનં
વ પદવાચ્યાથા ભવ ત॥ ૧૪૬॥
અેતદુપા યપુિહતાધારભૂતમનપુિહતં પ્રત્યગાન દં
તુર યં ચૈત યં વ પદલક્ષ્યાથા ભવ ત॥ ૧૪૭॥
અથ મહાવાક્યાથા વ યર્તે । ઇદં ત વમ સવાક્યં
સ બ ધત્રયેણાખ ડાથર્બાેધકં ભવ ત॥ ૧૪૮॥
સ બ ધત્રયં નામ પદયાેઃ સામાનાિધકર યં
પદાથર્યાેિવશષેણિવશે યભાવઃ પ્રત્યગાત્મ-
લક્ષણયાેલર્ક્ષ્યલક્ષણભાવશ્ચે ત॥ ૧૪૯॥
તદુક્તમ્ -
“સામાનાિધકર યં ચ િવશષેણિવશે યતા ।
લક્ષ્યલક્ષણસ બ ધઃ પદાથર્પ્રત્યગાત્મનામ્॥” ઇ ત॥ ૧૫૦॥
સામાનાિધકર યસ બ ધ તાવદ્યથા સાેઽયં દેવદત્ત ઇત્ય મ વાક્યે
ત કાલિવ શષ્ટદેવદત્તવાચકસશ દસ્યૈત કાલિવ શષ્ટદેવદત્ત-
વાચકાયંશ દસ્ય ચૈક મ પ ડે તા પયર્સ બ ધઃ । તથા ચ
ત વમસી ત વાક્યેઽિપ પરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટચૈત યવાચકત પદ-
સ્યાપરાેક્ષ વાિદ િવ શષ્ટચૈત યવાચક વ પદસ્ય ચૈક મશ્ચૈત યે
તા પયર્સ બ ધઃ॥ ૧૫૧॥
િવશષેણિવશે યભાવસ બ ધ તુ યથા તત્રવૈ વાક્યે
સશ દાથર્ત કાલિવ શષ્ટદેવદત્તસ્યાયંશ દાથત કાલિવ શષ્ટદેવદત્તસ્ય
ચા યાે યભેદવ્યાવતર્કતયા િવશષેણિવશે યભાવઃ । તથાત્રાિપ વાક્યે
ત પદાથર્પરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટચૈત યસ્ય વ પદાથાર્પરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટચૈત યસ્ય
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॥ વેદા તસાર॥

ચા યાે યભેદવ્યાવતર્કતયા િવશષેણિવશે યભાવઃ॥ ૧૫૨॥
લક્ષ્યલક્ષણસ બ ધ તુ યથા તત્રવૈ સશ દાયંશ દયાે તદથર્યાવેાર્
િવ દ્ધત કાલૈત કાલિવ શષ્ટ વપિરત્યાગનેાિવ દ્ધદેવદત્તને સહ લક્ષ્યલક્ષણભાવઃ ।
તથાત્રાિપ વાક્યે ત વ પદયાે તદથર્યાવેાર્ િવ દ્ધપરાેક્ષ વાપરાેક્ષ વાિદ-
િવ શષ્ટ વપિરત્યાગનેાિવ દ્ધચૈત યને સહ લક્ષ્યલક્ષણભાવઃ॥ ૧૫૩॥
ઇયમવે ભાગલક્ષણેત્યુચ્યતે॥ ૧૫૪॥
અ મ વાક્યે નીલમુ પલ મ ત વાક્યવદ્વાક્યાથા ન સઙ્ગચ્છતે॥ ૧૫૫॥
તત્ર તુ નીલપદાથર્નીલગુણસ્યાે પલપદાથા પલદ્રવ્યસ્ય ચ
શાૈક્લ્યપટાિદભેદવ્યાવતર્કતયા યાે યિવશષેણિવશે ય-
પસસંગર્સ્યા યતરિવ શષ્ટસ્યા યતરસ્ય તદૈક્યસ્ય વા
વાક્યાથર્ વાઙ્ગીકારે પ્રમાણા તરિવરાેધાભાવાત્તદ્વાક્યાથર્ઃ
સઙ્ગચ્છતે॥ ૧૫૬॥
અત્ર તુ ત પદાથર્પરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટચૈત યસ્ય
વ પદાથાર્પરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટચૈત યસ્ય ચા યાે યભેદવ્યાવતર્કતયા
િવશષેણિવશે યભાવસસંગર્સ્યા યતરિવ શષ્ટસ્યા યતરસ્ય
તદૈક્યસ્ય વા વાક્યાથર્ વાઙ્ગીકારે પ્રત્યક્ષાિદપ્રમાણિવરાેધાદ્વાક્યાથા
ન સઙ્ગચ્છતે॥ ૧૫૭॥
તદુક્તમ્ -
“સસંગા વા િવ શષ્ટાે વા વાક્યાથા નાત્ર સ મતઃ ।
અખ ડકૈરસ વને વાક્યાથા િવદુષાં મતઃ॥” ઇ ત (પ ચદશી ૭.૭૫) ॥ ૧૫૮॥
અત્ર ગઙ્ગાયાં ઘાષેઃ પ્ર તવસતી તવાક્યવ જહ લક્ષણાિપ ન સઙ્ગચ્છતે॥ ૧૫૯॥
તત્ર તુ ગઙ્ગાઘાષેયાેરાધારાધેયભાવલક્ષણસ્ય વાક્યાથર્સ્યાશષેતાે
િવ દ્ધ વાદ્વાક્યાથર્મશષેતઃ પિરત્યજ્ય ત સ બ ધતીરલક્ષણાયા
યુક્ત વા જહ લક્ષણા સઙ્ગચ્છતે॥ ૧૬૦॥
અત્ર તુ પરાેક્ષાપરાેક્ષચૈત યૈક વલક્ષણસ્ય
વાક્યાથર્સ્ય ભાગમાત્રે િવરાેધાદ્ભાગા તરમિપ
પિરત્યજ્યા યલક્ષણાયા અયુક્ત વા જહ લક્ષણા
ન સઙ્ગચ્છતે॥ ૧૬૧॥
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ન ચ ગઙ્ગાપદં વાથર્પિરત્યાગને તીરપદાથ
યથા લક્ષય ત તથા ત પદં વ પદં વા
વાથર્પિરત્યાગને વ પદાથ ત પદાથ વા
લક્ષય વતઃ કુતાે જહ લક્ષણા ન સઙ્ગચ્છત
ઇ ત વાચ્યમ્॥ ૧૬૨॥
તત્ર તીરપદાશ્રવણને તદથાર્પ્રતીતાૈ લક્ષણયા
ત પ્રતીત્યપેક્ષાયામિપ ત વ પદયાેઃ શ્રૂયમાણ વને
તદથર્પ્રતીતાૈ લક્ષણયા પનુર યતરપદેના યતર-
પદાથર્પ્રતીત્યપેક્ષાભાવાત્॥ ૧૬૩॥
અત્ર શાેણાે ધાવતી તવાક્યવદજહ લક્ષણાિપ ન સ ભવ ત॥ ૧૬૪॥
તત્ર શાેણગુણગમનલક્ષણસ્ય વાક્યાથર્સ્ય
િવ દ્ધ વાત્તદપિરત્યાગને તદાશ્રયાશ્વાિદલક્ષણયા
ત દ્વરાેધપિરહારસ ભવાદજહ લક્ષણા સ ભવ ત॥ ૧૬૫॥
અત્ર તુ પરાેક્ષ વાપરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટચૈત યૈક વસ્ય
વાક્યાથર્સ્ય િવ દ્ધ વાત્તદપિરત્યાગને ત સ બ ધનાે યસ્ય
કસ્ય ચદથર્સ્ય લ ક્ષત વેઽિપ ત દ્વરાેધપિરહારાસ ભવા-
દજહ લક્ષણા ન સ ભવત્યેવ॥ ૧૬૬॥
ન ચ ત પદં વ પદં વા વાથર્િવ દ્ધાંશપિરત્યાગનેાં-
શા તરસિહતં વ પદાથ ત પદાથ વા લક્ષય વતઃ
કથં પ્રકારા તરેણ ભાગલક્ષણાઙ્ગીકરણ મ ત વાચ્યમ્॥ ૧૬૭॥
અેકેન પદેન વાથાશપદાથાર્ તરાેભયલક્ષણાયા
અસ ભવા પદા તરેણ તદથર્પ્રતીતાૈ લક્ષણયા
પનુ ત પ્રતીત્યપેક્ષાભાવાચ્ચ॥ ૧૬૮॥
ત માદ્યથા સાેઽયં દેવદત્ત ઇ ત વાક્યં તદથા વા
ત કાલૈત કાલિવ શષ્ટદેવદત્તલક્ષણસ્ય વાક્યાથર્સ્યાંશે
િવરાેધા દ્વ દ્ધત કાલૈત કાલિવ શષ્ટાંશં પિરત્યજ્યાિવ દં્ધ
દેવદત્તાંશમાતં્ર લક્ષય ત તથા ત વમસી તવાક્યં તદથા વા
પરાેક્ષ વાપરાેક્ષ વાિદિવ શષ્ટચૈત યૈક વલક્ષણસ્ય
વાક્યાથર્સ્યાંશે િવરાેધા દ્વ દ્ધપરાેક્ષ વાપરાેક્ષ વિવ શષ્ટાંશં
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॥ વેદા તસાર॥

પિરત્યજ્યાિવ દ્ધમખ ડચૈત યમાતં્ર લક્ષયતી ત॥ ૧૬૯॥
અથાધનુાહં બ્રહ્મા મ ( ઉ ૧.૪.૧૦)
ઇત્યનુભવવાક્યાથા વ યર્તે॥ ૧૭૦॥
અેવમાચાયણા યારાપેાપવાદપુરઃસરં ત વ પદાથા
શાેધિય વા વાક્યનેાખ ડાથઽવબાેિધતેઽિધકાિરણાેઽહં
િનત્યશદુ્ધબુદ્ધમુક્તસત્ય વભાવપરમાન દાન તાદ્વયં
બ્રહ્મા મીત્યખ ડાકારાકાિરતા ચત્ત ત્ત દે ત॥ ૧૭૧॥
સા તુ ચ પ્ર ત બ બસિહતા સતી પ્રત્યગ ભન્નમજ્ઞાતં પર બ્રહ્મ
િવષયીકૃત્ય તદ્ગતાજ્ઞાનમવે બાધતે તદા પટકારણત તુદાહે
પટદાહવદ ખલકારણેઽજ્ઞાને બાિધતે સ ત ત કાયર્સ્યા ખલસ્ય
બાિધત વાત્તદ તભૂર્તાખ ડાકારાકાિરતા ચત્ત ત્તરિપ બાિધતા ભવ ત॥ ૧૭૨॥
તત્ર પ્ર ત બ બતં ચૈત યમિપ યથા દ પપ્રભાિદત્યપ્રભાવભાસનાસમથાર્
સતી તયા ભભૂતા ભવ ત તથા વય પ્રકાશમાનપ્રત્યગ ભન્નપરબ્રહ્માવભાસનાનહર્તયા
તનેા ભભૂતં સત્ વાપેાિધભૂતાખ ડ ત્તેબાર્િધત વાદ્દપર્ણાભાવે
મખુપ્ર ત બ બસ્ય મખુમાત્ર વવ પ્રત્યગ ભન્નપરબ્રહ્મમાતં્ર ભવ ત॥ ૧૭૩॥
અેવં ચ સ ત “મનસવૈાનુદ્રષ્ટવ્યમ”્ ( ઉ ૪.૪.૧૯)
“યન્મનસા ન મનુત”ે
(કે ઉ ૧.૫) ઇત્યનયાેઃ શ્રુત્યાેરિવરાેધાે ત્તવ્યા ય વાઙ્ગીકારેણ
ફલવ્યા ય વપ્ર તષેધપ્ર તપાદનાત્॥ ૧૭૪॥
તદુક્તમ્ -
“ફલવ્યા ય વમવેાસ્ય શાસ્ત્રકૃદ્ ભિનવાિરતમ્ ।
બ્રહ્મ યજ્ઞાનનાશાય ત્તવ્યા પ્તરપે ક્ષતા॥” ઇ ત (પ ચદશી ૬.૯૦) ॥ ૧૭૫॥
“ વય પ્રકાશમાન વાન્નાભાસ ઉપયજુ્યતે ।” ઇ ત ચ (પ ચદશી ૬.૯૨) ॥ ૧૭૬॥
જડપદાથાર્કારાકાિરત ચત્ત ત્તેિવશષેાેઽ ત॥ ૧૭૭॥
તથાિહ । અયં ઘટ ઇ ત ઘટાકારાકાિરત ચત્ત ત્તરજ્ઞાતં ઘટં
િવષયીકૃત્ય તદ્ગતાજ્ઞાનિનરસનપુરઃસરં વગત ચદાભાસને
જડં ઘટમિપ ભાસય ત॥ ૧૭૮॥
તદુક્તં -
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“બુ દ્ધત સ્થ ચદાભાસાૈ દ્વાવિપ વ્યા ુતાે ઘટમ્ ।
તત્રાજ્ઞાનં િધયા ન યેદાભાસને ઘટઃ સુ્ફરેત્॥” ઇ ત । (પ ચદશી ૭.૯૧) ॥ ૧૭૯॥
યથા દ પપ્રભામ ડલમ દકારગતં ઘટપટાિદકં િવષયીકૃત્ય
તદ્ગતા ધકારિનરસનપુરઃસરં વપ્રભયા તદિપ ભાસયતી ત॥ ૧૮૦॥

૫
અેવં ભૂત વ વ પચૈત યસાક્ષા કારપયર્ તં શ્રવણમનન-
િનિદ યાસનસમા યનુષ્ઠાનસ્યાપે ક્ષત વાત્તેઽિપ પ્રદ યર્ તે॥ ૧૮૧॥
શ્રવણં નામ ષિડ્વધ લઙ્ગૈરશષેવેદા તાનામ દ્વતીયવ તુિન
તા પયાર્વધારણમ્॥ ૧૮૨॥
લઙ્ગાિન તપૂક્રમાપેસહંારા યાસાપવૂર્તાફલાથર્વાદાપેપત્ત્યાખ્યાિન॥ ૧૮૩॥
તદુક્તમ્ -
“ઉપક્રમાપેસહંારાવ યાસાેઽપવૂર્તાફલમ્ ।
અથર્વાદાપેપત્તી ચ લઙ્ગં તા પયર્િનણર્યે॥” ॥ ૧૮૪॥
પ્રકરણપ્ર તપાદ્યસ્યાથર્સ્ય તદાદ્ય તયાે પપાદનમપુક્રમાપેસહંારાૈ ।
યથા છા દાેગ્યે ષષ્ઠા યાયે પ્રકરણપ્ર તપાદ્યસ્યા દ્વતીયવ તનુ
“અેકમવેા દ્વતીયમ્” (૬.૨.૧) ઇત્યાદાૈ “અૈતદા ય મદં સવર્મ”્ (૬.૮.૭)
ઇત્ય તે ચ પ્ર તપાદનમ્॥ ૧૮૫॥
પ્રકરણપ્ર તપાદ્યસ્ય વ તનુ તન્મ યે પાનૈઃપુ યને
પ્ર તપાદનમ યાસઃ । યથા તત્રવૈા દ્વતીયવ તુિન મ યે
ત વમસી ત નવકૃ વઃ પ્ર તપાદનમ્॥ ૧૮૬॥
પ્રકરણપ્ર તપાદ્યસ્યા દ્વતીયવ તનુઃ પ્રમાણા તરા-
િવષયીકરણમપૂવર્તા । યથા તત્રવૈા દ્વતીયવ તનુાે
માના તરાિવષયીકરણમ્॥ ૧૮૭॥
ફલં તુ પ્રકરણપ્ર તપાદ્યસ્યાત્મજ્ઞાનસ્ય તદનુષ્ઠાનસ્ય
વા તત્ર તત્ર શ્રૂયમાણં પ્રયાજેનમ્ । યથા તત્ર “આચાયર્વા પુ ષાે
વેદ તસ્ય તાવદેવ ચરં યાવન્ન િવમાેકે્ષ્યથ સ પ સ્ય”ે (૬.૧૪.૨)
ઇત્ય દ્વતીયવ તુજ્ઞાનસ્ય ત પ્રા પ્તઃ પ્રયાજેનં શ્રૂયતે॥ ૧૮૮॥
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॥ વેદા તસાર॥

પ્રકરણપ્ર તપાદ્યસ્ય તત્ર તત્ર પ્રશસંનમથર્વાદઃ ।
યથા તત્રવૈ “ઉત તમાદેશમપ્રાક્ષ્યાે યનેાશ્રુતં શ્રુતં ભવત્યમતં
મતમિવજ્ઞાતં િવજ્ઞાતમ્” (૬.૧.૩) ઇત્ય દ્વતીયવ તપુ્રશસંનમ્॥ ૧૮૯॥
પ્રકરણપ્ર તપાદ્યાથર્સાધને તત્ર તત્ર શ્રુયમાણા યુ ક્ત પપ ત્તઃ । યથા
તત્ર “યથા સાૈ યૈકેન પ ડને સવ ન્મયં િવજ્ઞાતં
સ્યાદ્વાચાર ભણં િવકારાે નામધેયં ત્તકેત્યેવ સત્યમ”્ (૬.૧.૪)
ઇત્યાદાવ દ્વતીયવ તુસાધને િવકારસ્ય વાચાર ભણમાત્ર વે યુ ક્તઃ શ્રૂયતે॥ ૧૯૦॥
મનનં તુ શ્રુતસ્યા દ્વતીયવ તનુાે વેદા તાનુગુણયુ ક્ત ભરનવરતમનુ ચ તનમ્॥ ૧૯૧॥
િવ તીયદેહાિદપ્રત્યયરિહતા દ્વતીયવ તુસ તીયપ્રત્યયપ્રવાહાે િનિદ યાસનમ્॥ ૧૯૨॥
સમાિધ દ્વિવધઃ સિવક પકાે િનિવક પશ્ચે ત॥ ૧૯૩॥
તત્ર સિવક પકાે નામ જ્ઞા જ્ઞાનાિદિવક પલયાનપેક્ષયા દ્વતીયવ તુિન
તદાકારાકાિરતાયા શ્ચત્ત ત્તેરવસ્થાનમ્॥ ૧૯૪॥
તદા મયગ િદભાનેઽિપ દ્ભાનવદ્દવ્ૈતભાનેઽ યદ્વતૈં વ તુ ભાસતે॥ ૧૯૫॥
તદુક્તમ્ -
“દૃ શ વ પં ગગનાપેમં પરમ્
સકૃ દ્વભાતં વજમેકમક્ષરમ્ ।
અલપેકં સવર્ગતં યદદ્વયમ્
તદેવ ચાહં સતતં િવમુક્તમાેમ્॥” ઇ ત

(ઉપદેશસાહસ્રી ૭૩.૧૦.૧) ॥ ૧૯૬॥
િનિવક પક તુ જ્ઞા જ્ઞાનાિદિવક પલયાપેક્ષયા દ્વતીયવ તુિન
તદાકારાકાિરતાયા શ્ચત્ત ત્તેર તતરામેક ભાવનેાવસ્થાનમ્॥ ૧૯૭॥
તદા તુ જલાકારાકાિરતલવણાનવભાસને જલમાત્રાવભાસવદ દ્વતીય-
વ વાકારાકાિરત ચત્ત ત્ત્યનવભાસનેા દ્વતીયવ તુમાત્રમવભાસતે॥ ૧૯૮॥
તતશ્ચાસ્ય સષુુપ્તેશ્ચાભેદશઙ્કા ન ભવ ત । ઉભયત્ર ત્ત્યભાને
સમાનેઽિપ ત સદ્ભાવાસદ્ભાવમાત્રેણાનયાેભદાપેપત્તેઃ॥ ૧૯૯॥
અસ્યાઙ્ગાિન યમિનયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણા યાનસમાધયઃ॥ ૨૦૦॥
તત્ર “અિહસાસત્યા તેયબ્રહ્મચયાર્પિરગ્રહા યમાઃ” ॥ ૨૦૧॥
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“શાૈચસ તાષેતપઃ વા યાયેશ્વરપ્ર ણધાનાિન િનયમાઃ” ॥૨૦૨॥
કરચરણાિદસસં્થાનિવશષેલક્ષણાિન પદ્મ વ તકાદ યાસનાિન॥ ૨૦૩॥
રેચકપૂરકકુ ભકલક્ષણાઃ પ્રાણિનગ્રહાપેાયાઃ પ્રાણાયામાઃ॥ ૨૦૪॥
ઇ દ્રયાણાં વ વિવષયે યઃ પ્રત્યાહરણં પ્રત્યાહારઃ॥ ૨૦૫॥
અ દ્વતીયવ તુ ય તિર દ્રયધારણં ધારણા॥ ૨૦૬.।
તત્રા દ્વતીયવ તુિન િવ ચ્છદ્ય િવ ચ્છદ્યા તિર દ્રય ત્તપ્રવાહાે યાનમ્॥ ૨૦૭॥
સમાિધ તૂક્તઃ સિવક પક અેવ॥ ૨૦૮॥
અેવમસ્યાઙ્ ગનાે િનિવક પકસ્ય લયિવક્ષપેકષાયરસા વાદલક્ષણાશ્ચ વારાે
િવઘ્નાઃ સ ભવ ત॥ ૨૦૯॥
લય તાવદખ ડવ તનવલ બનને ચત્ત ત્તેિનદ્રા॥ ૨૧૦॥
અખ ડવ વનવલ બનને ચત્ત ત્તેર યાવલ બનં િવક્ષપેઃ॥ ૨૧૧॥
લયિવક્ષપેાભાવેઽિપ ચત્ત ત્તેરાર્ગાિદવાસનયા
ત ધીભાવાદખ ડવ વનવલ બનં કષાયઃ॥ ૨૧૨॥
અખ ડવ વનવલ બનનેાિપ ચત્ત ત્તેઃ સિવક પકાન દા વાદનં
રસા વાદઃ । સમા યાર ભસમયે સિવક પકાન દા વાદનં વા॥ ૨૧૩॥
અનને િવઘ્નચતુષ્ટયને િવરિહતં ચત્તં િનવાર્તદ પવદચલં
સદખ ડચૈત યમાત્રમવ તષ્ઠતે યદા તદા િનિવક પકઃ
સમાિધિરત્યુચ્યતે॥ ૨૧૪॥
યદુક્તમ્ -
“લયે સ બાેધયે ચ્ચતં િવ ક્ષપ્તં શમયે પુનઃ ।
સકષાયં િવ નીયા સમપ્રાપ્તં ન ચાલયેત્॥
ના વાદયેદ્રસં તત્ર િનઃસઙ્ગઃ પ્રજ્ઞયા ભવેત્” ઇ ત ચ

(ગાૈડપાદકાિરકા ૩.૪૪-૪૫)
“યથા દ પાે િનવાતસ્થાે નેઙ્ગતે સાપેમા તા” ઇ ત ચ

(ગીતા ૬ - ૧૯) ॥ ૨૧૫॥
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॥ વેદા તસાર॥

૬
અથ વન્મુક્તલક્ષણમુચ્યતે॥ ૨૧૬॥
વન્મુક્તાે નામ વ વ પાખ ડબ્રહ્મજ્ઞાનને

તદજ્ઞાનબાધનદ્વારા વ વ પાખ ડબ્રહ્મ ણ
સાક્ષા કૃતેઽજ્ઞાનત કાયર્સ ચતકમર્સશંયિવપયર્યાદ નામિપ
બાિધત વાદ ખલબ ધરિહતાે બ્રહ્મિનષ્ઠઃ॥ ૨૧૭॥
“ ભદ્યતે હૃદયગ્ર થ છદ્ય તે સવર્સશંયાઃ ।
ક્ષીય તે ચાસ્ય કમાર્ ણ ત મ દષૃ્ટે પરાવરે॥”
ઇત્યાિદશ્રુતેઃ (મુ ડ ઉ ૨.૨.૮) ॥ ૨૧૮॥
અયં તુ વ્યુ થાનસમયે માંસશાે ણતમતૂ્રપુર ષાિદભાજનને
શર રેણા યમા દ્યાપટુ વાિદભાજનનેે દ્રયગ્રામેણાશના-
િપપાસાશાેકમાેહાિદભાજનનેા તઃકરણને ચ પવૂર્પવૂર્વાસનયા
િક્રયમાણાિન કમાર્ ણ ભજુ્યમાનાિન જ્ઞાનાિવ દ્ધાર ધફલાિન
ચ પ યન્નિપ બાિધત વા પરમાથર્તાે ન પ યતે । યથે દ્ર લ મ ત
જ્ઞાનવાં તિદ દ્ર લં પ યન્નિપ પરમાથર્ મદ મ ત ન પ ય ત॥ ૨૧૯॥
“સચ રચ િરવ સકણાઽકણર્ ઇવ” ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૨૨૦॥
ઉક્ત ચ -
“સષુુપ્તવ ગ્ર ત યાે ન પ ય ત
દ્વયં ચ પ યન્નિપ ચાદ્વય વતઃ॥
તથા ચ કુવર્ન્નિપ િન ક્રયશ્ચ યઃ
સઆત્મિવન્ના ય ઇતીહ િનશ્ચયઃ॥” ઇ ત (ઉપદેશસાહસ્રી ૫) ॥ ૨૨૧॥
અથ જ્ઞાના પૂવ િવદ્યમાનાનામવેાહારિવહારાદ નામનુ ત્તવ-
ચ્છુભવાસનાનામવેાનુ ત્તભર્વ ત શભુાશભુયાેરાૈદાસી યં વા॥ ૨૨૨॥
તદુક્તમ્ । -
“બુદ્ધાદ્વતૈસત વસ્ય યથેષ્ટાચરાણં યિદ ।
શનુાં ત વદશૃા ચવૈ કાે ભેદાેઽશુ ચભક્ષણે॥ ઇ ત (નૈ ક યર્ સ દ્ધઃ ૪.૬૨)
“બ્રહ્મિવત્તં તથા મુ વા સઆત્મજ્ઞાે ન ચેતરઃ॥)” ઇ ત ચ (ઉપદેશસાહસ્રી ૧૧૫) ॥ ૨૨૩॥
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તદાનીમમાિન વાદ િન જ્ઞાનસાધના યદ્વે ટ્ટ વાદયઃ સદુ્ગણાશ્ચાલઙ્કારવદનવુતર્ તે॥ ૨૨૪॥
તદુક્તમ્ -
“ઉ પન્નાત્માવબાેધસ્યહ્યદ્વે ટ્ટ વાદયાે ગુણાઃ ।
અયત્નતાે ભવ ત્યસ્ય ન તુ સાધન િપણઃ॥” ઇ ત (નૈ ક યર્ સ દ્ધઃ ૪.૬૯) ॥ ૨૨૫॥
િક બહુનાયં દેહયાત્રામાત્રાથર્ મચ્છાિનચ્છા-
પરેચ્છાપ્રાિપતાિન સખુદુઃખલક્ષણા યાર ધ-
ફલા યનુભવન્ન તઃકરણાભાસાદ નામવભાસકઃ
સં તદવસાને પ્રત્યગાન દપરબ્રહ્મ ણ પ્રાણે લીને
સત્યજ્ઞાનત કાયર્સસં્કારાણામિપ િવનાશા પરમકૈવલ્ય-
માન દૈકરસમ ખલભેદપ્ર તભાસરિહતમખ ડબ્રહ્માવ તષ્ઠતે॥ ૨૨૬॥
“ન તસ્ય પ્રાણા ઉ ક્રામ ત” ( ઉ ૪.૪.૬)
“અત્રવૈ સમવનીય તે” ( ઉ ૩.૨.૧૧)
“િવમુક્તશ્ચ િવમુચ્યતે” (કઠ ઉ ૫.૧) ઇત્યાિદશ્રુતેઃ॥ ૨૨૭॥
ઇ ત સદાન દ યાેગી દ્ર િવર ચતાે વેદા તસારનામ ગ્ર થઃ સમાપ્તઃ ।
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