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	સર્વદેવની પૂજાથી મોક્ષ માર્ગની સાધના કેવી રીતે થાય તે દૃષ્ટાન્ત પૂર્વક જણાવે છે.	૨૧૪-૨૨૦
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	કર્મમલનો નાશ કરવો તે મુક્તિનો ઉપાય છે.	૨૫૦-૨૫૧
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	પ્રથમનાં બે અનુષ્ઠાનની વ્યાખ્યા	૨૬૯-૨૭૨
	ત્રીજા અનનુષ્ઠાનનું સ્વરૂપ	૨૭૨-૨૭૪
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	ધર્મથી વિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનારમાં પણ ધર્મ પણ કેવી રીતે હોય તે સમજાવે છે.	૪૧૭-૪૨૦
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	ગ્રંથિભેદીને કર્મનો અલ્પબંધ થાય છે તે કહે છે.	૪૩૦-૪૩૧
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	નિયત ભાવવાળી યોગ્યતા દારૂ (કાષ્ટ) તથા પ્રતિમાના દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે.	૫૧૧-૫૧૫
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	માર્ગાનુસારીથી ઉલટી રીતે ચાલનાર વિરૂદ્ધ ફલ પામે છે તે જણાવે છે.	૫૪૩-૫૪૪
	દેશવિરતિ સર્વવિરતિની સાથે યોગ્યતત્ત્વનો સંબંધ જણાવે છે.	૫૪૪-૫૪૫
	અધ્યાત્મ યોગનું સ્વરૂપ તથા ફળ જણાવે છે.	૫૪૫-૫૪૮
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	સમતા યોગનું સ્વરૂપ તથા ફલ જણાવે છે.	૫૫૩-૫૫૫
	વૃત્તિસંક્ષેપનું સ્વરૂપ તથા તેનું ફળ જણાવે છે.	૫૫૫-૫૫૮
	તાત્ત્વિક તથા અતાત્ત્વિક યોગનું સ્વરૂપ	૫૫૮-૫૬૨
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	અધ્યાત્મ યોગનું સ્વરૂપ જણાવે છે.	૫૭૩-૫૭૫
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	અધ્યાત્મ બાબતમ મતાંતર વગેરે જણાવે છે.	૫૮૩-૫૮૬
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