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॥ ौीमहावााथ बोधः ॥

॥ ौीमहावााथ बोधः ॥
ौीगणशेाय नमः ।
ामम े रिवचादभेा सकं लोकचालकम ।्
पृामीदं कथं ानमायुां दयया वद ॥ १॥
इित पृोऽज ुननेाह ौीदः ण ु भपूत े ।
यदकंे परमं ॄ िनमुमिविबयम ॥् २॥
तशिसमािवमीशमाम नीिषणः ।
स िवःु स िशवो ॄा सोऽििरः राड ्हिरः ॥ ३॥
धाता कालः िबया कता  जीवनं मृरुामयः ।
नारायणो षीकेशो भतूं भं भव सः ॥ ४॥
वमुाऽिमदं सव महमवेाि सवक ् ।
अहमवे परं यें िमाॅमिनवृय े ॥ ५॥
ॅमािप च नामािन कितािन णु तत ।्
मायािवा परा दवेी मनोऽनािदॅ मिवतृ ॥् ६॥
ूधान ं ूकृितॄ  योिनः शि कारणम ।्
मोहोऽासमोऽान ं ूापः कारणं िदम ॥् ७॥
अतोऽिवा पपवा  महामोहो िपकः ।
िवपेाविृतशाआागऽऽ भौितकः ॥ ८॥
पमावणृोो मंु चशें िवना भशृम ।्
योऽिवातऽवशो ःखी ॅाोऽो जीव एव सः ॥ ९॥
समिरीशः सवो वशमायः राट ्सखुः ।
असाभानाभाविृतुरसौ ॥ १०॥
मतं मढूजै गिं तथा जीवशेयोिभ दा ।
एवं भदेऽयणेदें भातं ववे मायया ॥ ११॥
तिवृ ै कृता वदेःै सिृूलयकना ।
मढू सा मता सा ॅमोऽयं लीयत े िवदा ॥ १२॥

mahAvAkyArthabodhaH.pdf 1



॥ ौीमहावााथ बोधः ॥

ानं िविेत तां ूाधा िवा िवचारजा ।
परोा चापरोिेत तऽाा गुवतः ॥ १३॥
अमािनािदयैुः सा िवयेा साधनाितःै ।
गुभिं िवना सािप लभा मोदाियनी ॥ १४॥
य दवेे परा भिय था दवे े तथा गरुौ ।
ततै े किथता था ः ूकाशे महानः ॥ १५॥
गवु नमुहमाऽणे िवचारः सलुभो नणृाम ।्
िवचारणे परं तं यमवे ूकाशते ॥ १६॥
राजंयािरवलं कम  योगयागािदकं मिय ।
समिप तं ततोऽयं त े िवचारोऽ समिुतः ॥ १७॥
वरैायं परमं जातं ॅममोहमलापहम ।्
अतो िवाूसादे भिविचरणे िह ॥ १८॥
िवा येा परोयें वदेाौवणािका ।
उपबमािदिभिलयै ाया वधारणम ॥् १९॥
तदवे ौवणं त ु हरेशंयभावनाम ।्
असावरणं चािप वीित तदेत े ॥ २०॥
मननं काय मदेमासावनाहरम ।्
वशीकारावरैाययुदें सखुावहम ॥् २१॥
आवै नहे नानाि मोिहत जगिदम ।्
भाित ना िमदें ो िनिागमे यथा ॥ २२॥
िवषयाायतो यनोरथपररा ।
असवे सदा भाित नानािवषयगोचरा ॥ २३॥
परमाकै एवाहं वमुाऽिदाकः ।
मिय िमािवभागोऽयं ँयतऽेनािवया ॥ २४॥
ॅमो मोहो महामाया ूधान ं ूकृितम नः ।
अानं शिरं गणुसािमतीिरता ॥ २५॥
सवै िमामितय ा इदं भातं चराचरम ।्
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॥ ौीमहावााथ बोधः ॥

एवं िवचारौवणानसुािर मननं त ु तत ॥् २६॥
सिदानलािप पराा माययाऽऽवतृः ।
िनजं पं िवृ ययदें ँयते जगत ॥् २७॥
महांतोऽहमााऽािण ततः बमात ।्
भतूिेयसरुाणां च सग ामाऽहमः बमात ॥् २८॥
न ऽ िनयमो राजसे मानसॅमे ।
कदािचगुपिृः बमसिृः कदाचन ॥ २९॥
दहेाः सरुासरुनरितरां भौितका इमे ।
लूःै लूािन सूै सूायवें भवोवः ॥ ३०॥
उपबमोऽयमाात उपसहंार उते ।
भतूषे ु भौितकानिह बमाोगी िवलापयते ॥् ३१॥
पृी जले जलं वौ विवा यौ स खे च खम ।्
अहिम ूाणगो दवेा मनािप कारणे ॥ ३२॥
अहारोऽिप महित सोऽे त िनले ।
स एवाहं पराकैः शुो मु उपािधतः ॥ ३३॥
एवं िनिदासनत एकः ावै िशते ।
ताापरं िकिदावैायं यथा तथा ॥ ३४॥
राजम ूसादां ख धोऽसशंयम ।्
अःकरणशिुे जाता वरैायमुमम ॥् ३५॥
मिय भिढा ूेा ौवणं चािप िवरात ।्
ूपािप िचा सवथा िवलयं गता ॥ ३६॥
तमकंे परं ॄ न ितीयं कदािप िह ।
एवं शमािदपां तामाढो भव भिूमकाम ॥् ३७॥
ं सााारसपूायबमं िवथ भपूत े ।
दिचो भवााऽ तिनयकारक ॥ ३८॥
सवसाधनसः पुषो जातिनयः ।
ौोिऽयं ॄिनं तं संु शरणं ोजते ॥् ३९॥
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॥ ौीमहावााथ बोधः ॥

तमािदवाथ मपुिदं त ु षिधःै ।
िलिैध या समालो बधुः समवधारयते ॥् ४०॥
ौवणं िदमवेों तमासने त े ॄवु े ।
यतं िशतां ूाो मवेाहतिकिषः ॥ ४१॥
तदने परं ॄ दने च पूषम ।्
अनूैं तयोभू प बोतऽेिसपदने सत ॥् ४२॥
िव मथ  तदथ ं कथ भवते ।्
इित चेण ु राजे तयोरै े िनदशनम ॥् ४३॥
दवेदः िचो यवुा दशेारे स च ।
पनुो जरां ूाः सोऽयिमवधाय त े ॥ ४४॥
पवू दशेमवां च दें त वाकम ।्
दशें चािप यथकेैन िपडनेैं ूतीयत े ॥ ४५॥
ा शंौ तथाऽऽािप वा ऐं िह लते ।
द च वााथ ः ससंारीित सिुनितः ॥ ४६॥
कता  भोा सखुी ःखी माययवै न ततः ।
दहेिेयमनःूाणाहारेो िवलणः ॥ ४७॥
वतुः सिदानपो गणुगोचरः ।
एकाशंऽ िचिूपमः ससंािरताऽ च ॥ ४८॥
एवं मथ िनि तदथ मिप िनिन ु ।
अतावृा िविधना साा ौिुतयिुतः ॥ ४९॥
तद च वााथ ः सव ः परमेरः ।
तकैऽशोऽिप िचिूपं सव ािद चापरः ॥ ५०॥
ा िववााशंयं जीवशेयोिरह ।
लौ िचदशंौ िनबा धं पदयोभयोरिप ॥ ५१॥
अिवं तयोरैं लणालितं योः ।
वााथऽयं सिुनं ॄ परमं िह तत ॥् ५२॥
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॥ ौीमहावााथ बोधः ॥

तदवे ं परं ॄ नाि भदेः कथन ।
अखडकैरसने वााथऽऽ सतां मतः ॥ ५३॥
िवशें दं त तदं च िवशषेणम ।्
िनरतऽे ःिखं सिुखं च िवधीयते ॥ ५४॥
वपैरीने िवयें िवशें तदं तथा ।
िवशषेणं दं च पारो िनरासकृत ॥् ५५॥
त परमं शुं मावै िनरामयः ।
इैं भपू िवयें वदेों गवु नमुहात ॥् ५६॥
ाैाथ िमयं ूोा सधुीिभभा गलणा ।
िऽकाडनेािप वदेने सोऽयमथ िविनितः ॥ ५७॥
लूधीिभः सुयो िवयेो िह मनीिषिभः ।
पय वि वदेाा अऽवै िविवधा अिप ॥ ५८॥
शातमिवाय मढूाः शाािण सवशः ।
त े ूविृपरायवे कथयि कुतकतः ॥ ५९॥
उपबमोपसहंारावासोऽपवू ता फलम ।्
अथ वादोपपी च िलं ताय िनण य े ॥ ६०॥
ूाक ् सदवैेपुबतैदािमदमवे सत ।्
उपसंतिमकेमासो नवधा परम ॥् ६१॥
शानेवै खडाथ िवनयं ततृीयकम ।्
तयु िवदहेकैवं ूाराे िवविेकनः ॥ ६२॥
षं मदृािदािैन ण यपूपिकम ।्
सिृिूवशेािनयमः शोधनं फलम ॥् ६३॥
साथ वादािूपं पमं िलमुते ।
सव ान उरेवाना तऽ िह ॥ ६४॥
पनुलयागौ वदेः कारणॄमाऽताम ।्
सयू वे जले चाऽ ूवशेमिप चाऽ त ु ॥ ६५॥
अया िमतया भदेादा िनयमनंतृम ।्
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॥ ौीमहावााथ बोधः ॥

तथा रोिहतपाःै पदाथ पिरशोधनम ॥् ६६॥
अभदेान परं ाैममतृं फलम ।्
एवं साथ वादालणं पमं मतम ॥् ६७॥
षििैरित ताया वधिृतः ौवणं तृम ।्
आायाथो योगभिूमं मननािद चरेधुः ॥ ६८॥
इित दपरुाण े ौिमहावााथ बोधः सणू ः ॥
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