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sAdhana pa nchakaM

સાધન પ ચકં

અદ્વતૈપઙ્ચરત્નમ્ ચ
વેદાે િનત્યમધીયતાં તદુિદતં કમર્ વનુષ્ઠ યતાં

તનેેશસ્ય િવધીયતામપ ચ તઃ કા યે મ ત ત્યજ્યતામ્ ।
પાપાૈઘઃ પિરધૂયતાં ભવસખુે દાષેાેઽનુસ ધીયતા-

માત્મેચ્છા વ્યવસીયતાં િનજગ્ હાત્તૂણ િવિનગર્ યતામ્॥ ૧॥
સઙ્ગઃ સ સુ િવધીયતાં ભગવતાે ભ ક્તદૃર્ઢાઽઽધીયતાં

શા ત્યાિદઃ પિરચીયતાં દૃઢતરં કમાર્શુ સ ત્યજ્યતામ્ ।
સ દ્વદ્વાનપુ યતાં પ્ર તિદનં ત પાદુકા સવે્યતાં

બ્રહ્મકૈાક્ષરમ યર્તાં શ્રુ ત શરાવેાક્યં સમાક યર્તામ્॥ ૨॥
વાક્યાથર્શ્ચ િવચાયર્તાં શ્રુ ત શરઃપક્ષઃ સમાશ્રીયતાં

દુ તકાર્ સિુવર યતાં શ્રુ તમત તકાઽનુસ ધીયતામ્ ।
બ્રહ્મા મી ત િવભાવ્યતામહરહગર્વર્ઃ પિરત્યજ્યતાં

દેહેઽહ મ ત જ્ઝ્યતાં બુધજનવૈાર્દઃ પિરત્યજ્યતામ્॥ ૩॥
દ્વ્યાિધશ્ચ ચિક સ્યતાં પ્ર તિદનં ભક્ષાષૈધં ભજુ્યતાં

વાદ્વન્નં ન તુ યાચ્યતાં િવિધવશાત્ પ્રાપ્તને સ તુ યતામ્ ।
શીતાે ણાિદ િવષહ્યતાં ન તુ થા વાક્યં સમુચ્ચાયર્તા-

માૈદાસી યમભી સ્યતાં જનકૃપાનૈષુ્ઠયર્મુ જ્યતામ્॥ ૪॥
અેકા તે સખુમાસ્યતાં પરતરે ચેતઃ સમાધીયતાં

પૂણાર્ત્મા સસુમીક્ષ્યતાં જગિદદં તદ્બાિધતં દૃ યતામ્ ।
પ્રાક્કમર્ પ્રિવલા યતાં ચ તબલાન્ના યુત્તરૈઃ શ્લ યતાં

પ્રાર ધં વહ ભજુ્યતામથ પરબ્રહ્માત્મના સ્થીયતામ્॥ ૫॥
॥ ઇ ત પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્શ્રીમચ્છઙ્કરાચાયર્િવર ચત
સાધન પ ચકં સ પૂણર્મ્॥
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