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॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ॥
સગર્ સ્થ તપ્રલયહેતુમ ચ ત્યશ ક્ત િવશ્વેશ્વરં િવિદતિવશ્વમન તમૂ તમ્ ।
િનમુર્ક્તબ ધનમપારસખુા બુરા શ શ્રીવ લભં િવમલબાેધઘનં નમા મ॥ ૧॥
યસ્ય પ્રસાદાદહમવે િવ મર્ યવે સવ પિરક પતં ચ ।
ઇ થં િવ ના મ સદાત્મ પં તસ્યાં ઘ્રપદં્મ પ્રણતાેઽ મ િનત્યમ્॥ ૨॥
તાપત્રયાકર્સતંપ્તઃ ક શ્ચદુ દ્વગ્ માનસઃ ।
શમાિદસાધનૈયુર્ક્તઃ સદુ્ગ ં પિર ચ્છ ત॥ ૩॥
અનાયાસને યનેા માન્મુચ્ચ્યેયં ભવબ ધનાત્ ।
તન્મે સં ક્ષ ય ભગવ કેવલં કૃપયા વદ॥ ૪॥
ગુ વાચ ।
સા વીતે વચનવ્ય ક્તઃ પ્ર તભા ત વદા મ તે ।
ઇદં તિદ ત િવ પષં્ટ સાવધાનમનાઃ ॥ ૫॥
ત વમસ્યાિદવાક્યાે થં ય વપરમાત્મનાેઃ ।
તાદા યિવષયં જ્ઞાનં તિદદં મુ ક્તસાધનમ્॥ ૬॥
શ ય ઉવાચ ।
કાે વઃ કઃ પરશ્ચાત્મા તાદા યં વા કથં તયાેઃ ।
ત વમસ્યાિદવાક્યં વા કથં ત પ્ર તપાદયેત્॥ ૭॥
ગુ વાચ ।
અત્ર બ્રૂમઃ સમાધાનં કાેઽ યાે વ વમવે િહ ।
ય વં ચ્છ સ માં કાેઽહં બ્રહ્મવૈા સ ન સશંયઃ॥ ૮॥
શ ય ઉવાચ ।
પદાથર્મવે ના મ નાદ્યાિપ ભગવ સુ્ફટમ્ ।
અહં બ્રહ્મે ત વાક્યાથ પ્ર તપદે્ય કથં વદ॥ ૯॥
ગુ વાચ ।
સત્યમાહ ભવાનત્ર િવગાનં નવૈ િવદ્યતે । var િવજ્ઞાનં
હેતુઃ પદાથર્બાેધાે િહ વાક્યાથાર્વગતેિરહ॥ ૧૦॥
અ તઃકરણતદ્વ ૃ ત્તસા ક્ષચૈત યિવગ્રહઃ ।
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॥ વાક્ય ત્તઃ॥

આન દ પઃ સત્યઃ સ ક નાત્માનં પ્રપદ્યસે॥ ૧૧॥
સત્યાન દ વ પં ધીસા ક્ષણં બાેધિવગ્રહમ્ ।
ચ તયાત્મતયા િનતં્ય ત્ય વા દેહાિદગાં િધયમ્॥ ૧૨॥
પાિદમા યતઃ િપ ડ તતાે નાત્મા ઘટાિદવત્ ।
િવયદાિદમહાભૂતિવકાર વાચ્ચ કુ ભવત્॥ ૧૩॥
અનાત્મા યિદ િપ ડાેઽયમુક્તહેતુબલાન્મતઃ ।
કરામલકવ સાક્ષાદાત્માનં પ્ર તપાદય॥ ૧૪॥
ઘટદ્રષ્ટા ઘટાદ્ ભન્નઃ સવર્થા ન ઘટાે યથા ।
દેહદ્રષ્ટા તથા દેહાે નાહ મત્યવધારય॥ ૧૫॥
અેવ મ દ્રયદઙ્ૃનાહ મ દ્રયાણી ત િન શ્ચનુ ।
મનાેબુ દ્ધ તથા પ્રાણાે નાહ મત્યવધારય॥ ૧૬॥
સઘંાતાેઽિપ તથા નાહ મ ત દૃ યિવલક્ષણમ્ ।
દ્રષ્ટારમનુમાનને િનપુણં સ પ્રધારય॥ ૧૭॥
દેહે દ્રયાદયાે ભાવા હાનાિદવ્યા તક્ષમાઃ ।
યસ્ય સિન્નિધમાત્રેણ સાેઽહ મત્યવધારય॥ ૧૮॥
અનાપન્નિવકારઃ સન્નયસ્કા તવદેવ યઃ ।
બુદ્ યાદ શં્ચાલયે પ્રત્યક્ સાેઽહ મત્યવધારય॥ ૧૯॥
અજડાત્મવદાભા ત ય સાિન્ન યા જડા અિપ ।
દેહે દ્રયમનઃપ્રાણાઃ સાેઽહ મત્યવધારય॥ ૨૦॥
અગમન્મે મનાેઽ યત્ર સા પ્રતં ચ સ્થર કૃતમ્ ।
અેવં યાે વે ત્ત ધી ત્ત સાેઽહ મત્યવધારય॥ ૨૧॥
વ ગિરતે સુ પ્ત ભાવાભાવાૈ િધયાં તથા ।
યાે વેત્ત્યિવિક્રયઃ સાક્ષા સાેઽહ મત્યવધારય॥ ૨૨॥
ઘટાવભાસકાે દ પાે ઘટાદ યાે યથે યતે ।
દેહાવભાસકાે દેહી તથાહં બાેધિવગ્રહઃ॥ ૨૩॥
પતુ્રિવત્તાદયાે ભાવા યસ્ય શષેતયા પ્રયાઃ ।
દ્રષ્ટા સવર્ પ્રયતમઃ સાેઽહ મત્યવધારય॥ ૨૪॥
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પરપ્રેમા પદતયા મા ન ભવૂમહં સદા ।
ભૂયાસ મ ત યાે દ્રષ્ટા સાેઽહ મત્યવધારય॥ ૨૫॥
યઃ સા ક્ષલક્ષણાે બાેધ વપંદાથર્ઃ સ ઉચ્યતે ।
સા ક્ષ વમિપ બાેદૃ્ધ વમિવકાિરતયાત્મનઃ॥ ૨૬॥
દેહે દ્રયમનઃપ્રાણાહઙૃ્ક ત યાે િવલક્ષણઃ ।
પ્રાે જ્ઝતાશશેષડ્ભાવિવકાર વપંદા ભધઃ॥ ૨૭॥
વમથર્મવેં િન શ્ચત્ય તદથ ચ તયે પુનઃ ।
અતદ્વ્યા ત્ત પેણ સાક્ષા દ્વિધમખુને ચ॥ ૨૮॥
િનર તાશષેસસંારદાષેાેઽસ્થુલાિદલક્ષણઃ ।
અદૃ ય વાિદગુણકઃ પરાકૃતતમાેમલઃ॥ ૨૯॥
િનર તા તશયાન દઃ સત્યપ્રજ્ઞાનિવગ્રહઃ ।
સત્તા વલક્ષણઃ પૂણર્ પરમાત્મે ત ગીયતે॥ ૩૦॥
સવર્જ્ઞ વં પરેશ વં તથા સ પૂણર્શ ક્તતા ।
વેદૈઃ સમ યર્તે યસ્ય તદ્બ્રહ્મતે્યવધારય॥ ૩૧॥
યજ્જ્ઞાના સવર્િવજ્ઞાનં શ્રુ તષુ પ્ર તપાિદતમ્ ।
દાદ્યનેકદષૃ્ટા તૈ તદ્બ્રહ્મતે્યવધારય॥ ૩૨॥

યદાન ત્યં પ્ર તજ્ઞાય શ્રુ ત ત સદ્ધયે જગાૈ ।
ત કાયર્ વં પ્રપ ચસ્ય તદ્બ્રહ્મતે્યવધારય॥ ૩૩॥
િવ જજ્ઞાસ્યતયા યચ્ચ વેદા તષેુ મુમુ ભઃ ।
સમ યર્તેઽ તયત્નને તદ્બ્રહ્મતે્યવધારય॥ ૩૪॥
વાત્મના પ્રવેશશ્ચ િનય વં ચ તાન્ પ્ર ત ।

શ્રૂયતે યસ્ય વેદેષુ તદ્બ્રહ્મતે્યવધારય॥ ૩૫॥
કમર્ણાં ફલદા વં યસ્યવૈ શ્રૂયતે શ્રુતાૈ ।
વાનાં હેતુક ર્ વં તદ્બ્રહ્મતે્યવધારય॥ ૩૬॥

ત વંપદાથા િનણ તાૈ વાક્યાથર્ શ્ચ ત્યતેઽધનુા ।
તાદા યમત્ર વાક્યાથર્ તયાેરેવ પદાથર્યાેઃ॥ ૩૭॥
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॥ વાક્ય ત્તઃ॥

સસંગા વા િવ શષ્ટાે વા વાક્યાથા નાત્ર સ મતઃ ।
અખ ડકૈરસ વને વાક્યાથા િવદુષાં મતઃ॥ ૩૮॥
પ્રત્યગ્બાેધાે ય આભા ત સાેઽદ્વયાન દલક્ષણઃ ।
અદ્વયાન દ પશ્ચ પ્રત્યગ્બાેધૈકલક્ષણઃ॥ ૩૯॥
ઇ થમ યાે યતાદા યપ્ર તપ ત્તયર્દા ભવેત્ ।
અબ્રહ્મ વં વમથર્સ્ય વ્યાવતત તદૈવ િહ॥ ૪૦॥
તદથર્સ્ય પારાેકં્ષ્ય યદે્યવં િક તતઃ શ્રુ ।
પૂણાર્ન દૈક પેણ પ્રત્યગ્બાેધાવે તષ્ઠતે॥ ૪૧॥
ત વમસ્યાિદવાક્યં ચ તાદા યપ્ર તપાદને ।
લક્ષ્યાૈ ત વંપદાથા દ્વાવપુાદાય પ્રવતર્તે॥ ૪૨॥
િહ વા દ્વાૈ શબલાૈ વાચ્યાૈ વાક્યં વાક્યાથર્બાેધને ।
યથા પ્રવતર્તેઽ મા ભ તથા વ્યાખ્યાતમાદરાત્॥ ૪૩॥
આલ બનતયાભા ત યાેઽ મ પ્રત્યયશ દયાેઃ ।
અ તઃકરણસં ભન્નબાેધઃ સ વપંદા ભધઃ॥ ૪૪॥
માયાપેાિધજર્ગદ્યાેિનઃ સવર્જ્ઞ વાિદલક્ષણઃ ।
પરાેક્ષ્યશબલઃ સત્યાદ્યાત્મક ત પદા ભધઃ॥ ૪૫॥
પ્રત્યક્પરાેક્ષતૈકસ્ય સ દ્વતીય વપૂણર્તા ।
િવ યતે યત ત મા લક્ષણા સ પ્રવતર્તે॥ ૪૬॥
માના તરિવરાેધે તુ મખુ્યાથર્સ્ય પિરગ્રહે ।
મખુ્યાથનાિવનાભૂતે પ્રતી તલર્ક્ષણાેચ્યતે॥ ૪૭॥
ત વમસ્યાિદવાક્યષેુ લક્ષણા ભાગલક્ષણા ।
સાેઽય મત્યાિદવાક્યસ્થપદયાેિરવ નાપરા॥ ૪૮॥
અહં બ્રહ્મે તવાક્યાથર્બાેધાે યાવદ્દઢૃ ભવેત્ ।
શમાિદસિહત તાવદ યસચે્છ્ર વણાિદકમ્॥ ૪૯॥
શ્રુત્યાચાયર્પ્રસાદેન દૃઢાે બાેધાે યદા ભવેત્ ।
િનર તાશષેસસંારિનદાનઃ પુ ષ તદા॥ ૫૦॥
િવશીણર્કાયર્કરણાે ભૂતસૂ મૈરના તઃ ।
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િવમુક્તકમર્િનગડઃ સદ્ય અેવ િવમુચ્યતે॥ ૫૧॥
પ્રાર ધકમર્વેગને વન્મુક્તાે યદા ભવેત્ ।
િક ચ કાલમનાર ધકમર્બ ધસ્ય સકં્ષયે॥ ૫૨॥
િનર તા તશયાન દં વૈ ણવં પરમં પદમ્ ।
પનુરા ત્તરિહતં કૈવલ્યં પ્ર તપદ્યતે॥ ૫૩॥
॥ ઇ ત પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્શ્રીમચ્છઙ્કરાચાયર્િવર ચતા
વાક્ય ત્તઃ સમાપ્ત॥
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