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AparokShanubhuti by Shankaracharya

અપરાેક્ષાનુભૂ તઃ

શ્રીહિર પરમાન દમપુદેષ્ટારમીશ્વરમ્ ।
વ્યાપકં સવર્લાેકાનાં કારણં તં નમા યહમ્॥ ૧॥
અપરાેક્ષાનુભૂ તવ પ્રાેચ્યતે માેક્ષ સદ્ધયે ।
સદ્ ભરેષા પ્રયત્નને વીક્ષણીયા મુહુમુર્હુઃ॥ ૨॥
વવણાર્શ્રમધમણ તપસા હિરતાષેણાત્ ।
સાધનં પ્રભવે પુંસાં વૈરાગ્યાિદ ચતુષ્ટયમ્॥ ૩॥
બ્રહ્માિદસ્થાવરા તષેુ વૈરાગ્યં િવષયે વનુ ।
યથવૈ કાકિવષ્ઠાયાં વૈરાગ્યં ત દ્ધ િનમર્લમ્॥ ૪॥
િનત્યમાત્મ વ પં િહ દૃ યં ત દ્વપર તગમ્ ।
અેવં યાે િનશ્ચયઃ સ ય ગ્વવેકાે વ તનુઃ સ વૈ॥ ૫॥
સદૈવ વાસનાત્યાગઃ શમાેઽય મ ત શ દતઃ ।
િનગ્રહાે બાહ્ય ત્તીનાં દમ ઇત્ય ભધીયતે॥ ૬॥
િવષયે યઃ પરા ત્તઃ પરમાપેર તિહ સા ।
સહનં સવર્દુઃખાનાં ત તક્ષા સા શભુા મતા॥ ૭॥
િનગમાચાયર્વાક્યષેુ ભ ક્તઃ શ્રદ્ધે ત િવશ્રુતા ।
ચત્તૈકા યં તુ સ લકે્ષ્ય સમાધાન મ ત તમ્॥ ૮॥
સસંારબ ધિનમુર્ ક્તઃ કથં સ્યાન્મે દયાિનધે ।
ઇ ત યા સદુૃઢા બુ દ્ધવર્ક્તવ્યા સા મુમુ તા॥ ૯॥
ઉક્તસાધનયુક્તને િવચારઃ પુ ષેણ િહ ।
કતર્વ્યાે જ્ઞાન સદ્ યથર્માત્મનઃ શભુ મચ્છતા॥ ૧૦॥
નાે પદ્યતે િવના જ્ઞાનં િવચારેણા યસાધનૈઃ ।
યથા પદાથર્ભાનં િહ પ્રકાશને િવના ક્વ ચત્॥ ૧૧॥
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કાેઽહં કથ મદં તં કાે વૈ કતાર્ઽસ્ય િવદ્યતે ।
ઉપાદાનં િકમ તીહ િવચારઃ સાેઽયમીદશૃઃ॥ ૧૨॥
નાહં ભૂતગણાે દેહાે નાહં ચાક્ષગણ તથા ।
અેત દ્વલક્ષણઃ ક શ્ચ દ્વચારઃ સાેઽયમીદશૃઃ॥ ૧૩॥
અજ્ઞાનપ્રભવં સવ જ્ઞાનને પ્રિવલીયતે ।
સઙ્ક પાે િવિવધઃ કતાર્ િવચારઃ સાેઽયમીદશૃઃ॥ ૧૪॥
અેતયાેયર્દુપાદાનમેકં સૂ મં સદવ્યયમ્ ।
યથવૈ દ્ઘટાદ નાં િવચારઃ સાેઽયમીદશૃઃ॥ ૧૫॥
અહમેકાેઽિપ સૂ મશ્ચ જ્ઞાતા સાક્ષી સદવ્યયઃ ।
તદહં નાત્ર સ દેહાે િવચારઃ સાેઽયમીદશૃઃ॥ ૧૬॥
આત્મા િવિન કલાે હ્યેકાે દેહાે બહુ ભરા તઃ ।
તયાેરૈકં્ય પ્રપ ય ત િકમજ્ઞાનમતઃ પરમ્॥ ૧૭॥
આત્મા િનયામકશ્ચા તદહાે બાહ્યાે િનય યકઃ ।
તયાેરૈકં્ય પ્રપ ય ત િકમજ્ઞાનમતઃ પરમ્॥ ૧૮॥
આત્મા જ્ઞાનમયઃ પુ યાે દેહાે માંસમયાેઽશુ ચઃ ।
તયાેરૈકં્ય પ્રપ ય ત િકમજ્ઞાનમતઃ પરમ્॥ ૧૯॥
આત્મા પ્રકાશકઃ વચ્છાે દેહ તામસ ઉચ્યતે ।
તયાેરૈકં્ય પ્રપ ય ત િકમજ્ઞાનમતઃ પરમ્॥ ૨૦॥
આત્મા િનત્યાે િહ સદૂ્રપાે દેહાેઽિનત્યાે હ્યસન્મયઃ ।
તયાેરૈકં્ય પ્રપ ય ત િકમજ્ઞાનમતઃ પરમ્॥ ૨૧॥
આત્મન ત પ્રકાશ વં ય પદાથાર્વભાસનમ્ ।
નાગ્ યાિદદ પ્તવદ્દ પ્તભર્વત્યા યં યતાે િન શ॥ ૨૨॥
દેહાેઽહ મત્યયં મૂઢાે મ વા તષ્ઠત્યહાે જનઃ ।
મમાય મત્યિપ જ્ઞા વા ઘટદ્રષ્ટેવ સવર્દા॥ ૨૩॥
બ્રહ્મવૈાહં સમઃ શા તઃ સ ચ્ચદાન દલક્ષણઃ ।
નાહં દેહાે હ્યસદૂ્રપાે જ્ઞાન મત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૨૪॥
િનિવકારાે િનરાકારાે િનરવદ્યાેઽહમવ્યયઃ ।
નાહં દેહાે હ્યસદૂ્રપાે જ્ઞાન મત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૨૫॥
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િનરામયાે િનરાભાસાે િનિવક પાેઽહમાતતઃ ।
નાહં દેહાે હ્યસદૂ્રપાે જ્ઞાન મત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૨૬॥
િનગુર્ણાે િન ક્રયાે િનત્યાે િનત્યમુક્તાેઽહમચ્યુતઃ ।
નાહં દેહાે હ્યસદૂ્રપાે જ્ઞાન મત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૨૭॥
િનમર્લાે િનશ્ચલાેઽન તઃ શદુ્ધાેઽહમજરાેઽમરઃ ।
નાહં દેહાે હ્યસદૂ્રપાે જ્ઞાન મત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૨૮॥
વદેહં શાેભનં ત્ય વા પુ ષાખ્યં ચ સમંતમ્ ।
િક મખૂર્ શૂ યમાત્માનં દેહાતીતં કરાે ષ ભાેઃ॥ ૨૯॥
વાત્માનં શ ◌ૃ મખૂર્ વં શ્રુત્યા યુ યા ચ પૂ ષમ્ ।
દેહાતીતં સદાકારં સદુુદર્શ ભવાદશૃામ્॥ ૩૦॥
અહંશ દેન િવખ્યાત અેક અેવ સ્થતઃ પરઃ ।
સ્થૂલ વનેકતાં પ્રાપ્તઃ કથં સ્યાદે્દહકઃ પુમાન્॥ ૩૧॥
અહં દ્રષૃ્ટતયા સદ્ધાે દેહાે દૃ યતયા સ્થતઃ ।
મમાય મ ત િનદશા કથં સ્યાદે્દહકઃ પુમાન્॥ ૩૨॥
અહં િવકારહીન તુ દેહાે િનતં્ય િવકારવાન્ ।
ઇ ત પ્રતીયતે સાક્ષા કથં સ્યાદે્દહકઃ પુમાન્॥ ૩૩॥
ય મા પર મ ત શ્રુત્યા તયા પુ ષલક્ષણમ્ ।
િવિનણ તં િવશદુ્ધને કથં સ્યાદે્દહકઃ પુમાન્॥ ૩૪॥
સવ પુ ષ અેવે ત સકૂ્તે પુ ષસં જ્ઞતે ।
અ યુચ્યતે યતઃ શ્રુત્યા કથં સ્યાદે્દહકઃ પુમાન્॥ ૩૫॥
અસઙ્ગઃ પુ ષઃ પ્રાેક્તાે હદાર યકેઽિપ ચ ।
અન તમલસં ષ્ટઃ કથં સ્યાદે્દહકઃ પુમાન્॥ ૩૬॥
તત્રવૈ ચ સમાખ્યાતઃ વયજં્યાે તિહ પૂ ષઃ ।
જડઃ પરપ્રકા યાેઽયં કથં સ્યાદે્દહકઃ પુમાન્॥ ૩૭॥
પ્રાેક્તાેઽિપ કમર્કા ડને હ્યાત્મા દેહા દ્વલક્ષણઃ ।
િનત્યશ્ચ ત ફલં ભુઙ્ક્તે દેહપાતાદન તરમ્॥ ૩૮॥
લઙ્ગં ચાનેકસયંુક્તં ચલં દૃ યં િવકાિર ચ ।
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અવ્યાપકમસદૂ્રપં ત કથં સ્યા પુમાનયમ્॥ ૩૯॥
અેવં દેહદ્વયાદ ય આત્મા પુ ષ ઈશ્વરઃ ।
સવાર્ત્મા સવર્ પશ્ચ સવાર્તીતાેઽહમવ્યયઃ॥ ૪૦॥
ઇત્યાત્મદેહભાનને પ્રપ ચસ્યવૈ સત્યતા ।
યથાેક્તા તકર્શાસે્ત્રણ તતઃ િક પુ ષાથર્તા॥ ૪૧॥
ઇત્યાત્મદેહભેદેન દેહાત્મ વં િનવાિરતમ્ ।
ઇદાની ં દેહભેદસ્યહ્યસ વં સુ્ફટમુચ્યતે॥ ૪૨॥
ચૈત યસ્યૈક પ વાદ્ભેદાે યુક્તાે ન કિહ ચત્ ।
વ વં ચ ષા જ્ઞેયં ર વાં સપર્ગ્રહાે યથા॥ ૪૩॥

ર વજ્ઞાના ક્ષણનેવૈ યદ્વદ્ર જુિહ સિપણી ।
ભા ત તદ્વ ચ્ચ તઃ સાક્ષા દ્વશ્વાકારેણ કેવલા॥ ૪૪॥
ઉપાદાનં પ્રપ ચસ્ય બ્રહ્મણાેઽ યન્ન િવદ્યતે ।
ત મા સવર્પ્રપ ચાેઽયં બ્રહ્મવૈા ત ન ચેતરત્॥ ૪૫॥
વ્યા યવ્યાપકતા મ યા સવર્માત્મે ત શાસનાત્ ।
ઇ ત જ્ઞાતે પરે ત વે ભેદસ્યાવસરઃ કુતઃ॥ ૪૬॥
શ્રુત્યા િનવાિરતં નનંૂ નાના વં વમખુને િહ ।
કથં ભાસાે ભવેદ યઃ સ્થતે ચાદ્વયકારણે॥ ૪૭॥
દાષેાેઽિપ િવિહતઃ શ્રુત્યા ત્યાે ર્ત્યું સ ગચ્છ ત ।
ઇહ પ ય ત નાના વં માયયા વ ચતાે નરઃ॥ ૪૮॥
બ્રહ્મણઃ સવર્ભૂતાિન ય તે પરમાત્મનઃ ।
ત માદેતાિન બ્રહ્મવૈ ભવ તીત્યવધારયેત્॥ ૪૯॥
બ્રહ્મવૈ સવર્નામાિન પા ણ િવિવધાિન ચ ।
કમાર્ યિપ સમગ્રા ણ બભત ત શ્રુ તજર્ગાૈ॥ ૫૦॥
સવુણાર્ યમાનસ્ય સવુણર્ વં ચ શાશ્વતમ્ ।
બ્રહ્મણાે યમાનસ્ય બ્રહ્મ વં ચ તથા ભવેત્॥ ૫૧॥
વ પમ ય તરં કૃ વા વાત્મપરમાત્મનાેઃ ।
યાેઽવ તષ્ઠ ત મૂઢાત્મા ભયં તસ્યા ભભા ષતમ્॥ ૫૨॥
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યત્રાજ્ઞાનાદ્ભવેદ્દવ્ૈત મતર તત્ર પ ય ત ।
આત્મ વને યદા સવ નેતર તત્ર ચા વિપ॥ ૫૩॥
ય મ સવાર્ ણ ભૂતાિન હ્યાત્મ વને િવ નતઃ ।
ન વૈ તસ્ય ભવને્માેહાે ન ચ શાેકાેઽ દ્વતીયતઃ॥ ૫૪॥
અયમાત્મા િહ બ્રહ્મવૈ સવાર્ત્મકતયા સ્થતઃ ।
ઇ ત િનધાર્િરતં શ્રુત્યા હદાર યસસં્થયા॥ ૫૫॥
અનુભૂતાેઽ યયં લાેકાે વ્યવહારક્ષમાેઽિપ સન્ ।
અસદૂ્રપાે યથા વ ઉત્તરક્ષણબાધતઃ॥ ૫૬॥
વ ાે ગરણેઽલીકઃ વ ેઽિપ ગરાે ન િહ ।
દ્વયમવે લયે ના ત લયાેઽિપ હ્યુભયાનેર્ ચ॥ ૫૭॥
ત્રયમવંે ભવે ન્મ યા ગુણત્રયિવિન મતમ્ ।
અસ્ય દ્રષ્ટા ગુણાતીતાે િનત્યાે હ્યેક શ્ચદાત્મકઃ॥ ૫૮॥
યદ્વ િદ ઘટભ્રા ત શકુ્તાૈ વા રજત સ્થ તમ્ ।
તદ્વદ્બ્રહ્મ ણ વ વં ભ્રા ત્યા પ ય ત ન વતઃ॥ ૫૯॥
યથા િદ ઘટાે નામ કનકે કુ ડલા ભધા ।
શકુ્તાૈ િહ રજતખ્યા ત ર્ વશ દ તથા પરે॥ ૬૦॥
યથવૈ વ્યાે નીલ વં યથા નીરં મ સ્થલે ।
પુ ષ વં યથા સ્થાણાૈ તદ્વ દ્વશ્વં ચદાત્મિન॥ ૬૧॥
યથવૈ શૂ યે વેતાલાે ગ ધવાર્ણાં પુરં યથા ।
યથાકાશે દ્વચ દ્ર વં તદ્વ સત્યે જગિ સ્થ તઃ॥ ૬૨॥
યથા તરઙ્ગક લાેલજૈર્લમવે સુ્ફરત્યલમ્ ।
પાત્ર પેણ તામ્રં િહ બ્રહ્મા ડાૈઘૈ તથાઽઽત્મતા॥ ૬૩॥
ઘટના ા યથા વી પટના ા િહ ત તવઃ ।
જગન્ના ા ચદાભા ત જ્ઞેયં તત્તદભાવતઃ॥ ૬૪॥
સવાઽિપ વ્યવહાર તુ બ્રહ્મણા િક્રયતે જનૈઃ ।
અજ્ઞાનાન્ન િવ ન ત દેવ િહ ઘટાિદકમ્॥ ૬૫॥
કાયર્કારણતા િનત્યમા તે ઘટ દાેયર્થા ।
તથવૈ શ્રુ તયુ ક્ત યાં પ્રપ ચબ્રહ્મણાેિરહ॥ ૬૬॥
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ગ્ હ્યમાણે ઘટે યદ્વ ત્તકાઽઽભા ત વૈ બલાત્ ।
વીક્ષ્યમાણે પ્રપ ચેઽિપ બ્રહ્મવૈાભા ત ભાસરુમ્॥ ૬૭॥
સદૈવાત્મા િવશદુ્ધાેઽિપ હ્યશદુ્ધાે ભા ત વૈ સદા ।
યથવૈ દ્વિવધા ર જુજ્ઞાર્િનનાેઽજ્ઞાિનનાે િન શ॥ ૬૮॥
યથવૈ મયઃ કંુભ તદ્વદે્દહાેઽિપ ચન્મયઃ ।
આત્માનાત્મિવભાગાેઽયં મુધવૈ િક્રયતે બુધૈઃ॥ ૬૯॥
સપર્ વને યથા ર જૂ રજત વને શુ ક્તકા ।
િવિનણ તા િવમૂઢેન દેહ વને તથાઽઽત્મતા॥ ૭૦॥
ઘટ વને યથા વી પટ વનેવૈ ત તવઃ ।
િવિનણ તા િવમૂઢેન દેહ વને તથાઽઽત્મતા॥ ૭૧॥
કનકં કુ ડલ વને તરઙ્ગ વને વૈ જલમ્ ।
િવિનણ તા િવમૂઢેન દેહ વને તથાઽઽત્મતા॥ ૭૨॥
પુ ષ વને વૈ સ્થા જર્લ વને મર ચકા ।
િવિનણ તા િવમૂઢેન દેહ વને તથાઽઽત્મતા॥ ૭૩॥
ગ્ હ વનેવૈ કાષ્ઠાિન ખડ્ગ વનેવૈ લાેહતા ।
િવિનણ તા િવમૂઢેન દેહ વને તથાઽઽત્મતા॥ ૭૪॥
યથા ક્ષિવપયાર્સાે જલાદ્ભવ ત કસ્ય ચત્ ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૭૫॥
પાેતને ગચ્છતઃ પુંસઃ સવ ભાતીવ ચ ચલમ્ ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૭૬॥
પીત વં િહ યથા શભુ્રે દાષેાદ્ભવ ત કસ્ય ચત્ ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૭૭॥
ચ યા ભ્રમશીલા યાં સવ ભા ત ભ્રમાત્મકમ્ ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૭૮॥
અલાતં ભ્રમણનેવૈ વતુર્લં ભા ત સયૂર્વત્ ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૭૯॥
મહ વે સવર્વ તનૂામ વં હ્ય તદૂરતઃ ।
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તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૮૦॥
સૂ મ વે સવર્વ તનૂાં સ્થૂલ વં ચાપેનતે્રતઃ ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૮૧॥
કાચભૂમાૈ જલ વં વા જલભૂમાૈ િહ કાચતા ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૮૨॥
યદ્વદગ્ ાૈ મ ણ વં િહ મણાૈ વા વિહ્નતા પુમાન્ ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૮૩॥
અભ્રષેુ સ સુ ધાવ સુ ધાવિન્નવ યથા શશી ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૮૪॥
યથવૈ િદ ગ્વપયાર્સાે માેહાદ્ભવ ત કસ્ય ચત્ ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૮૫॥
યથા શશી જલે ભા ત ચ ચલ વને કસ્ય ચત્ ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૮૬॥
અેવમાત્મ યિવદ્યાતાે દેહા યાસાે િહ યતે ।
સ અેવાત્મપિરજ્ઞાના લીયતે ચ પરાત્મિન॥ ૮૭॥
સવર્માત્મતયા જ્ઞાતં જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
અભાવા સવર્ભાવાનાં દેહતા ચાત્મનઃ કુતઃ॥ ૮૮॥
આત્માનાં સતતં ન કાલં નય મહામતે ।
પ્રાર ધમ ખલં ભુ જન્નાેદ્વગંે કતુર્મહર્ સ॥ ૮૯॥
ઉ પન્નેઽ યાત્મિવજ્ઞાને પ્રાર ધં નવૈ મુ ચ ત ।
ઇ ત યચ્છયતે શાસે્ત્ર તિન્નરાિક્રયતેઽધનુા॥ ૯૦॥
ત વજ્ઞાનાેદયાદૂ વ પ્રાર ધં નવૈ િવદ્યતે ।
દેહાદ નામસત્ય વાત્ યથા વ ઃ પ્રબાેધતઃ॥ ૯૧॥
કમર્ જન્મા તર યં ય પ્રાર ધ મ ત ક તતમ્ ।
તત્તુ જન્મા તરાભાવા પુંસાે નવૈા ત કિહ ચત્॥ ૯૨॥
વ દેહાે યથા ય ત તથવૈાયં િહ દેહકઃ ।
અ ય તસ્ય કુતાે જન્મ જન્માભાવે સ્થ તઃ કુતઃ॥ ૯૩॥
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ઉપાદાનં પ્રપ ચસ્ય દ્ભા ડસ્યવે ક યતે ।
અજ્ઞાનં ચવૈ વેદા તૈ ત મન્નષે્ટ ક્વ િવશ્વતા॥ ૯૪॥
યથા ર જંુ પિરત્યજ્ય સપ ગ્ હ્ણા ત વૈ ભ્રમાત્ ।
તદ્વ સત્યમિવજ્ઞાય જગ પ ય ત મૂઢધીઃ॥ ૯૫॥
ર જુ પે પિરજ્ઞાતે સપર્ભ્રા તનર્ તષ્ઠ ત ।
અિધષ્ઠાને તથા જ્ઞાતે પ્રપ ચઃ શૂ યતાં વ્રજેત્॥ ૯૬॥
દેહસ્યાિપ પ્રપ ચ વા પ્રાર ધાવ સ્થ તઃ કુતઃ ।
અજ્ઞાિનજનબાેધાથ પ્રાર ધં વ ક્ત વૈ શ્રુ તઃ॥ ૯૭॥
ક્ષીય તે ચાસ્ય કમાર્ ણ ત મ દષૃ્ટે પરાવરે ।
બહુ વં તિન્નષેધાથ શ્રુત્યા ગીતં ચ ય સુ્ફટમ્॥ ૯૮॥
ઉચ્યતેઽજ્ઞૈબર્લાચ્ચૈતત્તદાનથર્દ્વયાગમઃ ।
વેદા તમતહાનં ચ યતાે જ્ઞાન મ ત શ્રુ તઃ॥ ૯૯॥
િત્રપ ચાઙ્ગા યતાે વકે્ષ્ય પવૂાક્તસ્યવૈ સદ્ધયે ।
તૈશ્ચ સવઃ સદા કાય િનિદ યાસનમવે તુ॥ ૧૦૦॥
િનત્યા યાસાદતૃે પ્રા પ્તનર્ ભવે સ ચ્ચદાત્મનઃ ।
ત માદ્બ્રહ્મ િનિદ યાસે જજ્ઞાસઃુ શ્રેયસે ચરમ્॥ ૧૦૧॥
યમાે િહ િનયમ ત્યાગાે માનંૈ દેશશ્ચ કાલતઃ ।
આસનં મૂલબ ધશ્ચ દેહસા યં ચ દિૃ થ તઃ॥ ૧૦૨॥
પ્રાણસયંમનં ચવૈ પ્રત્યાહારશ્ચ ધારણા ।
આત્મ યાનં સમાિધશ્ચ પ્રાેક્તા યઙ્ગાિન વૈ ક્રમાત્॥ ૧૦૩॥
સવ બ્રહ્મે ત િવજ્ઞાનાિદ દ્રયગ્રામસયંમઃ ।
યમાેઽય મ ત સ પ્રાેક્તાેઽ યસનીયાે મુહુમુર્હુઃ॥ ૧૦૪॥
સ તીયપ્રવાહશ્ચ િવ તીય તરસૃ્ક તઃ ।
િનયમાે િહ પરાન દાે િનયમા ક્રયતે બુધૈઃ॥ ૧૦૫॥
ત્યાગઃ પ્રપ ચ પસ્ય ચદાત્મ વાવલાેકનાત્ ।
ત્યાગાે િહ મહતાં પજૂ્યઃ સદ્યાે માેક્ષમયાે યતઃ॥ ૧૦૬॥
યતાે વાચાે િનવતર્ તે અપ્રા ય મનસા સહ ।
યન્માનૈં યાે ગ ભગર્ યં તદ્ભજે સવર્દા બુધઃ॥ ૧૦૭॥
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વાચાે ય માિન્નવતર્ તે તદ્વક્તું કેન શક્યતે ।
પ્રપ ચાે યિદ વક્તવ્યઃ સાેઽિપ શ દિવવ જતઃ॥ ૧૦૮॥
ઇ ત વા તદ્ભવને્માનૈં સતાં સહજસં જ્ઞતમ્ ।
ગરાં માનંૈ તુ બાલાનાં પ્રયુક્તં બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥ ૧૦૯॥
આદાવ તે ચ મ યે ચ જનાે ય મન્ન િવદ્યતે ।
યનેેદં સતતં વ્યાપ્તં સ દેશાે િવજનઃ તઃ॥ ૧૧૦॥
કલનાત્ સવર્ભૂતાનાં બ્રહ્માદ નાં િનમષેતઃ ।
કાલશ દેન િનિદષ્ટાે હ્યખ ડાન દકાેઽદ્વયઃ॥ ૧૧૧॥
સખુનેવૈ ભવેદ્ય મન્નજસ્રં બ્રહ્મ ચ તનમ્ ।
આસનં ત દ્વ નીયાન્નેતર સખુનાશનમ્॥ ૧૧૨॥
સદં્ધ ય સવર્ભૂતાિદ િવશ્વાિધષ્ઠાનમવ્યયમ્ ।
ય મ સદ્ધાઃ સમાિવષ્ટા તદ્વૈ સદ્ધાસનં િવદુઃ॥ ૧૧૩॥
યન્મૂલં સવર્ભૂતાનાં યન્મૂલં ચત્તબ ધનમ્ ।
મૂલબ ધઃ સદા સવે્યાે યાેગ્યાેઽસાૈ રાજયાે ગનામ્॥ ૧૧૪॥
અઙ્ગાનાં સમતાં િવદ્યા સમે બ્રહ્મ ણ લીનતામ્ ।
નાે ચેન્નવૈ સમાન વ જુ વં શુ ક ક્ષવત્॥ ૧૧૫॥
દૃ ષ્ટ જ્ઞાનમયી ં કૃ વા પ યેદ્બ્રહ્મમયં જગત્ ।
સા દૃ ષ્ટઃ પરમાેદારા ન નાસાગ્રાવલાેિકની॥ ૧૧૬॥
દ્રષૃ્ટદશર્નદૃ યાનાં િવરામાે યત્ર વા ભવેત્ ।
દૃ ષ્ટ તત્રવૈ કતર્વ્યા ન નાસાગ્રાવલાેિકની॥ ૧૧૭॥
ચત્તાિદસવર્ભાવષેુ બ્રહ્મ વનેવૈ ભાવનાત્ ।
િનરાેધઃ સવર્ ત્તીનાં પ્રાણાયામઃ સ ઉચ્યતે॥ ૧૧૮॥
િનષેધનં પ્રપ ચસ્ય રેચકાખ્યઃ સમીરણઃ ।
બ્રહ્મવૈા મી ત યા ત્તઃ પૂરકાે વાયુર િરતઃ॥ ૧૧૯॥
તત તદ્વ ૃ ત્તનૈશ્ચલં્ય કંુભકઃ પ્રાણસયંમઃ ।
અયં ચાિપ પ્રબુદ્ધાનામજ્ઞાનાં ઘ્રાણપીડનમ્॥ ૧૨૦॥
િવષયે વાત્મતાં દૃ ટ્વા મનસ શ્ચ ત મ જનમ્ ।
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પ્રત્યાહારઃ સ િવજ્ઞેયાેઽ યસનીયાે મુમુ ભઃ॥ ૧૨૧॥
યત્ર યત્ર મનાે યા ત બ્રહ્મણ તત્ર દશર્નાત્ ।
મનસાે ધારણં ચવૈ ધારણા સા પરા મતા॥ ૧૨૨॥
બ્રહ્મવૈા મી ત સદ્વતૃ્ત્યા િનરાલ બતયા સ્થ તઃ ।
યાનશ દેન િવખ્યાતા પરમાન દદાિયની॥ ૧૨૩॥
િનિવકારતયા ત્ત્યા બ્રહ્માકારતયા પનુઃ ।
ત્તિવ મરણં સ યક્સમાિધજ્ઞાર્નસજં્ઞકઃ॥ ૧૨૪॥

અેવ ચાકૃિત્રમાન દં તાવ સાધુ સમ યસતે્ ।
વ યાે યાવ ક્ષણા પુંસઃ પ્રયુક્તઃ સન્ ભવે વયમ્॥ ૧૨૫॥
તતઃ સાધનિનમુર્ક્તઃ સદ્ધાે ભવ ત યાે ગરાટ્ ।
ત વ પં ન ચૈકસ્ય િવષયાે મનસાે ગરામ્॥ ૧૨૬॥
સમાધાૈ િક્રયમાણે તુ િવઘ્ના યાયા ત વૈ બલાત્ ।
અનુસ ધાનરાિહત્યમાલસ્યં ભાેગલાલસમ્॥ ૧૨૭॥
લય તમશ્ચ િવક્ષપેાે રસા વાદશ્ચ શૂ યતા ।
અેવં ય દ્વઘ્નબાહુલ્યં ત્યાજં્ય બ્રહ્મિવદા શનૈઃ॥ ૧૨૮॥
ભાવ ત્ત્યા િહ ભાવ વં શૂ ય ત્ત્યા િહ શૂ યતા ।
બ્રહ્મ ત્ત્યા િહ પૂણર્ વં તથા પૂણર્ વમ યસતે્॥ ૧૨૯॥
યે િહ ત્ત જહત્યેનાં બ્રહ્માખ્યાં પાવની ં પરામ્ ।
થવૈ તે તુ વ ત પશુ ભશ્ચ સમા નરાઃ॥ ૧૩૦॥
યે િહ ત્ત િવ ન ત જ્ઞા વાિપ વધર્ય ત યે ।
તે વૈ સ પુ ષા ધ યા વ દ્યા તે ભવુનત્રયે॥ ૧૩૧॥
યષેાં ત્તઃ સમા દ્ધા પિરપક્વા ચ સા પનુઃ ।
તે વૈ સદ્બ્રહ્મતાં પ્રાપ્તા નેતરે શ દવાિદનઃ॥ ૧૩૨॥
કુશલા બ્રહ્મવાતાર્યાં ત્તહીનાઃ સરુા ગણઃ ।
તેઽ યજ્ઞાનતયા નનંૂ પનુરાયા ત યા ત ચ॥ ૧૩૩॥
િનમષેાધ ન તષ્ઠ ત ત્ત બ્રહ્મમયીં િવના ।
યથા તષ્ઠ ત બ્રહ્માદ્યાઃ સનકાદ્યાઃ શકુાદયઃ॥ ૧૩૪॥
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કાય કારણતાઽઽયાતા કારણે ન િહ કાયર્તા ।
કારણ વં વતાે ગચ્છે કાયાર્ભાવે િવચારતઃ॥ ૧૩૫॥
અથ શદંુ્ધ ભવેદ્વ તુ યદ્વૈ વાચામગાેચરમ્ ।
દ્રષ્ટવં્ય દ્ઘટેનવૈ દષૃ્ટા તને પનુઃ પનુઃ॥ ૧૩૬॥
અનનેવૈ પ્રકારેણ ત્તબ્રર્હ્મા ત્મકા ભવેત્ ।
ઉદે ત શદુ્ધ ચત્તાનાં ત્તજ્ઞાનં તતઃ પરમ્॥ ૧૩૭॥
કારણં વ્ય તરેકેણ પુમાનાદાૈ િવલાેકયેત્ ।
અ વયને પનુ ત દ્ધ કાય િનતં્ય પ્રપ ય ત॥ ૧૩૮॥
કાય િહ કારણં પ યે પશ્ચા કાય િવસજર્યેત્ ।
કારણ વં વતાે ન યેદવ શષં્ટ ભવને્મુિનઃ॥ ૧૩૯॥
ભાિવતં તીવ્રવેગને યદ્વ તુ િનશ્ચયાત્મના ।
પુમાં ત દ્ધ ભવેચ્છ ઘં્ર જ્ઞેયં ભ્રમરક ટવત્॥ ૧૪૦॥
અદૃ યં ભાવ પ ચ સવર્મેતત્ ચદાત્મકમ્ ।
સાવધાનતયા િનતં્ય વાત્માનં ભાવયેદુ્બધઃ॥ ૧૪૧॥
દૃ યં હ્યદૃ યતાં ની વા બ્રહ્માકારેણ ચ તયેત્ ।
િવદ્વાિન્નત્યસખુે તષે્ઠ દ્ધયા ચદ્રસપૂણર્યા॥ ૧૪૨॥
અે ભરઙ્ગૈઃ સમાયુક્તાે રાજયાેગ ઉદાહૃતઃ ।
િક ચ પક્વકષાયાણાં હઠયાેગને સયંુતઃ॥ ૧૪૩॥
પિરપક્વં મનાે યષેાં કેવલાેઽયં ચ સ દ્ધદઃ ।
ગુ દૈવતભક્તાનાં સવષાં સલુભાે જવાત્॥ ૧૪૪॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્શઙ્કરાચાયર્િવર ચતા અપરાેક્ષાનુભૂ તઃ સમાપ્તા॥
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