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Manasollasa

मानसोास

॥ ौीदिणामिूत ोऽम ॥्
िवं दप णँयमाननगरीतुं िनजाग तं
पँयािन मायया बिहिरवोूतं यथा िनिया ।
यः सााुते ूबोधसमये ाानमवेायं
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ १॥
बीजािरवारो जगिददं ूाििव कं पनुः
मायाकितदशेकालकलनाविैचिचऽीकृतम ।्
मायावीव िवजृयिप महायोगीव यःेया
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ २॥
यवै ुरणं सदाकमसाथ गं भासत े
साामसीित वदेवचसा यो बोधयािौतान ।्
याारणावेपनुराविृभ वाोिनधौ
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ३॥
नानाििघटोदरितमहादीपूभाभारं
ान ं य त ु चरुािदकरणारा बिहःते ।
जानामीित तमवे भामनभुातेमं जगत ्
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ४॥
दहंे ूाणमपीियायिप चलां बिुं च शूं िवः
ीबालाजडोपमाहिमित ॅाा भशृं वािदनः ।
मायाशििवलासकितमहाामोहसहंािरण े
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ५॥
रामिदवाकरेसशो मायासमाादनात ्
साऽः करणोपसहंरणतो योऽभूषुुः पमुान ।्
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मानसोास

ूागािमित ूबोधसमये यः ूिभायते
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ६॥
बाािदिप जामदािदष ु तथा सवा वािप
ावृानवुत मानमहिमः ुरं सदा ।
ाानं ूकटीकरोित भजतां यो मिुया भिया
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ७॥
िवं पँयित काय कारणतया ािमसबंतः
िशाचाय तया तथवै िपतपृऽुााना भदेतः ।
े जामित वा एष पुषो मायापिरॅािमतः
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ८॥
भरूांनलोऽिनलोऽरमहना थो िहमाशंःु पमुान ्
इाभाित चराचराकिमदं यवै मू कम ।्
नािन िवते िवमशृतां यारािभोः
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ९॥
सवा िमित ुटीकृतिमदं यादमिुंवे
तनेा ौवणादथ मननााना सकंीत नात ।्
सवा महािवभिूतसिहतं ादीरं तः
िसेनुरधा पिरणतं चैय माहतम ॥् १०॥
॥ मानसोास ॥
िवं दप णँयमाननगरीतुं िनजाग तं
पँयािन मायया बिहिरवोूतं यथा िनिया ।
यः सााुते ूबोधसमये ाानमवेायं
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ १॥
मळं िदशत ु म े िवनायको
मळं िदशत ु म े सरती ।
मळं िदशत ु म े महेरो
मळं िदशत ु म े सदािशवः ॥ १॥
आलाभारो लाभो नाीित मनुयो िवः ।
ताभाथ किवः ौित ाानं परमेरम ॥् २॥
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ेया सृमािवँय िवं यो मनिस ितः ।
ोऽणे यूतऽेनने स एव परमेरः ॥ ३॥
अि ूकाशत इित वहारः ूवत त े ।
तािं ूकाशं किथ ूितितम ॥् ४॥
िकं तषे ु तषे ु वाऽथष ु िकं वा सवा नीरे ।
ईरं च जीवं सवा ं च कीशम ॥् ५॥
जानीयाथं जीवः िकं तान साधनम ।्
ाना फलं िकं ादकें च कथं भवते ॥् ६॥
सवः सव कता  च कथमाा भिवित ।
िशं ूतीं पृं वुमारभते गुः ॥ ७॥
अरििमे लोका अिव िमदं जगत ।्
बिहव ाययाऽऽभाित दप ण े शरीरवत ॥् ८॥
े ाग तं िवं यथा पथृिगवेत े ।
तथवै जामालेऽिप ूपोऽयं िविवताम ॥् ९॥
े सवैाथा नां सा नािेत िनिता ।
को जामित िवशषेोऽि जडानामाश ु नािशनाम ॥् १०॥
े ूकाशो भावानां ूकाशा हीतरः ।
जामिप तथवैिेत िनिि िवपितः ॥ ११॥
िनिया दिश तानथा  पँयित यथोितः ।
सानोदया तथा िवं न पँयित ॥ १२॥
अनािदमायया सुो यदा जीवः ूबुत े ।
अजिनिममतैं बुत े तदा ॥ १३॥
ौुाऽऽचाय ू सादने योगाासवशने च ।
ईरानमुहणेािप ाबोधो यदा भवते ॥् १४॥
भंु यथाऽं कुिं ानेवै पँयित ।
पणूा हाकबिळतं िवं योगीरथा ॥ १५॥
यथा े नपृो भूा भुा भोगाथिेतान ।्
चतरुबलोपतेः शऽ ुं िजा रणाणे ॥ १६॥
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परारािजतो भूा वनं ूा तपरन ।्
मुत माऽमाानं मते कजीिवनम ॥् १७॥
तथवै जामालेऽिप मनोरां करोसौ ।
कालनोघयोगने ीणमायनु  पँयित ॥ १८॥
मघेऽशमुालीव मायया मोिहतोऽिधकम ।्
िकिता  च िकिो लते परमेरः ॥ १९॥
यरोित जानाित तििरेरः ।
राजा िवान ्सामा दीरोऽयिमतीय त े ॥ २०॥
ानिबये िशवनेैााे सव जनषु ु ।
ईरं च जीवानां िसं तिसमात ॥् २१॥
अयं घटोऽयं पट इवें नानाूतीितष ु ।
अकूभवे ानं यमवे ूकाशते ॥ २२॥
ानं न चेयं िसं जगदं तमो भवते ।्
न चदे िबया कािचत ्वहारः कथं भवते ॥् २३॥
िबया नाम पिरपिरणामिपणी ।
मान े बिहा न े तदरववते ॥् २४॥
उाूासंाय िवकायपाौया िबया ।
करोित गुाि िछनीित ूतीयत े ॥ २५॥
िशवो ॄािददहेषे ु सव  इित भासते ।
दवेितय नुषे ु िकिारततः ॥ २६॥
जरायजुोऽडजवै देजः पनुिदः ।
एत े चतिुव धाः दहेाः बमशो नूवृयः ॥ २७॥
ॄािदपय ा कवै कना ।
सााृतऽेनविूकाशे परमािन ॥ २८॥
अणोरणीयाहतो महीयािनित वदेवाक ् ।
िोपिनषदतें ौित सवा कं िशवम ॥् २९॥
ईरो गुरािेत मिूत भदेिवभािगन े ।
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ोमवादहेाय दिणामतू य े नमः ॥ ३०॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ ू ितपादके ।
ूबे मानसोास े ूथमोाससमंहः ॥ ३१॥
बीजािरवारो जगिददं ूाििव कं पनुः
मायाकितदशेकालकलनाविैचिचऽीकृतम ।्
मायावीव िवजृयिप महायोगीव यःेया
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ २॥
उपादान ं ूप सयंुाः परमाणवः ।
मदृितो घटाासते नेराितः ॥ १॥
परमाणगुता एव गणुा परसादयः ।
काय समानजातीयमारभे गणुारम ॥् २॥
काय यऽ समिेत कारणं समवािय तत ।्
चबां साधनं य ु घटासमवािय तत ॥् ३॥
समवाियिन ितेत स्मवााौये तथा ।
कायऽवधतृसाम कतऽेसमवािय तत ॥् ४॥
िनिमं कारणं तषेामीर कुलालवत ।्
याय जायत े यािन त्ितितित ॥ ५॥
मिृकायां घटौ पटः णऽलुीयकम ।्
इित वशैिेषकाः ूाथा नयैाियका अिप ॥ ६॥
रजः सं तमिेत ूधान गणुायः ।
रजो रं चलं तषे ु सं शंु ूकाशकम ॥् ७॥
तमः कृं चावरकं सिृिहतेवः ।
इित सांा भाषे तषेां षण उते ॥ ८॥
अरािदफलाषे ु कायििमते ।
कुत आग सा वटबीजषे ु त े कणाः ॥ ९॥
कारणानगुतं काय िमित सव सतम ।्
ताा ुरा च सवऽानवुत त े ॥ १०॥
पु े फलमाप े ीरे च दिधतां गत े ।
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िवजातीयाः ूतीये गणुा परसादयः ॥ ११॥
कारणं काय मशंऽशी जािती गणुी गणुः ।
िबया िबयावािनााः ूकाशवै कनाः ॥ १२॥
चतैं परमाणनूां ूधानािप नेत े ।
ानिबये जगृौ ँयते े चतेनाौये ॥ १३॥
कालपिबयाशा ीरािरणमेिध ।
ातृानयेपं ानशा भवेगत ॥् १४॥
ानं िधा वमुाऽोतकं िनिव ककम ।्
सिवकु संािदोतकादनकेधा ॥ १५॥
ससशंयॅाििृतसाँयिनयाः ।
ऊहोऽनवसाय तथाऽनेभुवा अिप॥ १६॥
ूमकंे चावा काः कणादसगुतौ पनुः ।
अनमुानञ च् तािप सांाः शं च ते अिप ॥ १७॥
ायकैदिश नोवमेपुमान ं च के चन ।
अथा पा सहतैािन चाया ह ूभाकरः ॥ १८॥
अभावषातेािन भाा वदेािनथा ।
सविैतयुािन तािन पौरािणका जगःु ॥ १९॥
िं गणुथा कम सामं च िवशषेकम ।्
समवायं च काणादाः पदाथा चते ॥ २०॥
नव िािण भतूािन िदालामनािंस च ।
चतिुवशितरवे गु ुणाः शािदपकम ॥् २१॥
पिरमाणं च सा च ौ सयंोगिवभागकौ ।
भावतः पथृं च गुं िवता पनुः ॥ २२॥
परं चापरं च हेः संार इिप ।
धीषसखुःखेाधमा धम ू यकाः ॥ २३॥
संारििवधो वगे इादगे ितकारणम ।्
ौतुानभुतूाथ िृतहतेु भावना ॥ २४॥
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ितापकता नाम पवू विितकारणम ।्
आकृशाखाभजूा दौ मवेोपलते ॥ २५॥
उपेणमवपेो गमनं च ूसारणम ।्
आकुनिमित ूाः कम  पिवधं बधुाः ॥ २६॥
सामां ििवधं ूों परं चापरमवे च ।
परं सवै सवऽ तदनुतूवत नम ॥् २७॥
िं च गणुां सामामपरं तथा ।
िवशषेाः रुनाे ाविृानहतेवः ॥ २८॥
पवे घटे िनः सः समवायकः ।
कालाकाशिदगाानो िना िवभव ते ॥ २९॥
चतिुव धाः पिरिा िना परमाणवः ।
इित वशैिेषकमते पदाथा ः षट ्ूकीित ताः ॥ ३०॥
माया ूधानममिवाऽानमरम ।्
अाकृतं च ूकृितः तम इिभधीयते ॥ ३१॥
मायायां ॄचतैूितिबानषुतः ।
महालपमुासंः ःु महादहंकृितः ॥ ३२॥
तामसारुहाराािनलाभुमूयः ।
शः श पं च रसो गोनबुमात ॥् ३३॥
इियाणां च िवषया भतूानामिप त े गणुाः ।
दवेाः सदािशवशेो िो िवुतमु ुखः ॥ ३४॥
सािकाादहारादःकरणधीियम ।्
मनो बिुरहारिं करणमारम ॥् ३५॥
सशंयो िनयो गव ः रणं िवषया अमी ।
चः ूजापती िः ऽे इित दवेताः ॥ ३६॥
ौोऽं  ु िजा याणं ानिेयं िवः ।
िदवातसयू वणा नासौ दवेताः तृाः ॥ ३७॥
राजसारुहारामियसमीरणाः ।
कमियािण वाािणः पादः पायुपकम ॥् ३८॥
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वचनादानगमनिवसगा नसंकाः ।
िवषया दवेताषेां वीोपेमृकुाः ॥ ३९॥
ूाणोपानः समानोदानानौ च वायवः ।
भतूै ु पिभः ूाणःै चतदु शिभिरियःै ॥ ४०॥
चतिुवशिततािन साशािवदो िवः ।
महाालः ूधान ं च मायािवे च पूषः ॥ ४१॥
इित पौरािणकाः ूािशंािन तःै सह ।
िबनादौ शििशवौ शाातीतौ ततः परम ॥् ४२॥
षिंशिमंु शवैागमिवशारदःै ।
सव िवकाः ूागासन ब्ीजऽेर इवािन ॥ ४३॥
इाानिबयापमायया त े िवजिृताः ।
इाानिबयापवूा  यावा ः ूवृयः ॥ ४४॥
सवऽिप जवादीरा इित िनिताः ।
बीजाृरोबीजं पारयण जायते ॥ ४५॥
इितशािनवृथ योिगाकीत नम ।्
िवािमऽादयः पवू पिरपसमाधयः ॥ ४६॥
उपादानोपकरणूयोजनिववािज ताः ।
ेया ससजृःु सग सव भोगोपबृिंहतम ॥् ४७॥
ईरोऽनशिातोऽानपेकः ।
ेामाऽणे सकलं सजृवित हि च ॥ ४८॥
न कारकाणां ापाराता  ाि ईरः ।
नािप ूमाणापरात ्ाताऽसौ ूकाशकः ॥ ४९॥
ातृमिप कतृ ं ाता केवलम ।्
या चेाशिविैचऽी साऽ कािरता ॥ ५०॥
यया कत ु न वा कत ुमथा कत ुमहित ।
तामीरेां के पिरतेिुमहशेत े ॥ ५१॥
ौिुत सोऽकामयततेीया सिृमीिशतःु ।
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तादान आकाशः सतू इित चाॄवीत ॥् ५२॥
िनिममाऽं चदे जगतः परमेरः ।
िवकािरं िवनािशं भवदे कुलालवत ॥् ५३॥
बुादयो नव गणुाः िना एवेर चते ।्
िनेावान ्ं जगृौ ूवततेवै सव दा ॥ ५४॥
ूवृपुरमाभावासंारो नवै नँयित ।
मोोपदशेो थ ः ादागमोऽिप िनरथ कः ॥ ५५॥
ताायािवलासोऽयं जगतृ मीिशतःु ।
बमोोपदशेािदवहारोऽिप मायया ॥ ५६॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ ू ितपादके ।
ूबे मानसोास े ितीयोाससमंहः ॥ ५७॥
यवै ुरणं सदाकमसाथ गं भासत े
साामसीित वदेवचसा यो बोधयािौतान ।्
याारणावेपनुराविृभ वाोिनधौ
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ३॥
साुरे भावषे ु कुत आग सते ।
िबािददप णायािदं पृन ्ू बोते ॥ १॥
असषे ु भावषे ु जडषे ु णनािशष ु ।
अिं च ूकाशं िनाबंामतीरात ॥् २॥
आसवै सषैां भावानां न ततोऽिधका ।
तथवै ुरणं चषैां नाुरणतोऽिधकम ॥् ३॥
ानािन बपािण तषें च िवषया अिप ।
अहारऽेनषुे सऽू े मिणगणा इव ॥ ४॥
ूकाशािभमवेतैिं सव  भासते ।
लहरीबुदुादीनां सिलला पथृिितः ॥ ५॥
जानािमवे यानं भावानािवँय वत त े ।
ातं मयिेत तािौारािन ॥ ६॥
घटािदकािन काया िण िवौाि मदृािदष ु ।
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िवं ूकाशािभािौाेरमेरे ॥ ७॥
गतनेवै कािळा दप णं मिलनं यथा ॥
अाननेावतृं ान ं तने मुि जवः ॥ ८॥
घटाकाशो महाकाशो घटोपािधकृतो यथा ।
दहेोपािधकृतो भदेो जीवारमानोः ॥ ९॥
तमािदवाै ु तयोरैं ूदँय त े ।
सोयं पुष इेु पमुानकेो िह ँयते ॥ १०॥
यगारणं तं तदाथ ः स उते ।
दहेािदिभः पिरिो जीवु पंदािभधः ॥ ११॥
तशेकालावादौ ः स इित कते ।
तथतैशेकालादौ ोऽयिमित की त े ॥ १२॥
मुं तदतेिैशं िवसृ पदयोयोः ।
पुाऽं लयकंे यथा सोयं पमुाचः ॥ १३॥
ूं च परां च ा तमसीित वाक ् ।
तथवै लयकंै जीवापरमानोः ॥ १४॥
सामानािधकरणाः सः पदयोिरह ।
िवशषेणिवशें सः ादाथ योः ॥ १५॥
ललणसयंोगाामैं च बोधयते ।्
गायां घोष इितव जहणा भवते ॥् १६॥
नाजहणाऽिप ातेोधावितवावत ।्
तमािदवाानां लणा भागलणा ॥ १७॥
सोऽयं पुष इािदवाानािमव कीित ता ।
िभविृिनिमानां शानामकेविुन ॥ १८॥
ूविृु समानािधकरणिमहोते ।
पराशंो िवकारो वा जीवो वाने नोते ॥ १९॥
जीवाना ूिवामायासृमिूत ष ु ।
िनरंशो िनिव कारोऽसौ ौुा युा च गते ॥ २०॥

10 sanskritdocuments.org



मानसोास

घटाकाशो िवकरो वा नाशंो वा िवयतो यथा ।
िमोसीितवां न ख िुततरम ॥् २१॥
न साँयपरं वामिमा णवकािदवत ।्
न काय कारण साधनं मृटािदवत ॥् २२॥
न जाित िगमकं गौः खड इितवचः ।
गणुगुयाकं वां नतैीलोलािदवत ॥् २३॥
नोपासनापरं वां ूितमाीशबिुवत ।्
न वौपचािरकं वां राजविाजपूष े ॥ २४॥
जीवाना ूिवोऽसावीरः ौयूत े यतः ।
दहेिेयमनोबिुूाणाहारसहंतौ ॥ २५॥
आसलनादरैां ूितपाते ।
विधीः कालोहादौ विसलनािदव ॥ २६॥
दहेममयं कोशमािवँयाा ूकाशते ।
लूो बालः कृशः कृो वणा ौमिवकवान ॥् २७॥
ूाणकोशऽेिप जीवािम िुधतोऽि िपपािसतः ।
सिंशतो िनितो मे इित कोशे मनोमये ॥ २८॥
िवानमयकोशो िवजानामीित ितित ।
आनमयकोशाे हारे परुाकृतःै ॥ २९॥
पुयैपासनािभ सिुखतोऽीित मोदत े ।
एवं कंचिुकतः कोशःै कंचकैुिरव पिभः ॥ ३०॥
पिरि इवाभाित ाोऽिप परमेरः ।
यथा सिललमािवँय बधा भाित भरः ॥ ३१॥
तथा शरीरायािवँय बधा ुरतीरः ।
कारणं च काय ं तटं लणं तयोः ॥ ३२॥
शाखायां च इितववै मुिमदं मतम ।्
महाूकाश इंु पं चलणम ॥् ३३॥
सिदानपं पं लणं तयोः ।
एकलणयोरैं वाने ूितपाते ॥ ३४॥
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तादकेूकाशं सवा िमित ितम ।्
दवेितय नुाणां ूकाशा पथृिितः ॥ ३५॥
जीवः ूकाशािभावा ेिभधीयते ।
एवं ूकाशपपिरान े ढीकृत े ॥ ३६॥
पनुराविृरिहतं कैवं पदमतु े ।
सकृसमाऽोऽिप सवा  यया ॥ ३७॥
सवपापिविनम ुः िशवलोके महीयत े ।
सवा भावना य पिरपा महानः ।
ससंारतारकः साा एव परमेरः ॥ ३८॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ ू ितपादके ।
ूबे मानसोास े ततृीयोाससमंहः ॥ ३९॥
नानाििघटोदरितमहादीपूभाभारं
ान ं य त ु चरुािदकरणारा बिहःते ।
जानामीित तमवे भामनभुातेमं जगत ्
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ४॥
तः सः ूकाशे भावा घटपटादयः ।
नेर समावशेािदोरमुते ॥ १॥
अहिमनसुाता जानामीित न चुेरते ।्
क को वा ूकाशते जग ाषुुवत ॥् २॥
ूागू चासतां सं वत मानऽेिप न तः ।
तादीशे ितं सं ूागू िवविज त े ॥ ३॥
यमवे ूकाशरेन ज्डा यिद िवनेरम ।्
सव सव  भासते न वा भासते िकन ॥ ४॥
तावमं वा जगादकेपकम ।्
तु े यंू काशे जडचतेनयोिम थः ॥ ५॥
तुमवे ूसरेन म्ामाहकतादयः ।
इियाणामिनयमााषुा ू रसादयः ॥ ६॥
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मिलनामिलनादशपााागतुयोः ।
िबयाशिानशरेःकरणभागयोः ॥ ७॥
ूितिबे ुरीशः कता  ातिेत कते ।
बिुः सगणुोषा िम लो दप णो यथा ॥ ८॥
गृाित िवषयायामाायानभुावतः ।
अःकरणसाििखलानीियायिप ॥ ९॥
रथानिेमवलये कीिलता इव कीलकाः ।
नाोऽःकरणे तूा जलसंतूसऽूवत ॥् १०॥
तािभु गोळकाािभः ूसप ि ुिलवत ।्
करणािन समािन यथां िवषयं ूित ॥ ११॥
दहे ममं ानं मलूाधार इतीय त े ।
गदुा ु लुा महेा ु लुादधः ॥ १२॥
िऽकोणोऽधोमखुाम ककायोिनसिभः ।
यऽ कुडिलनी नाम पराशिः ूितिता ॥ १३॥
ूाणाििबनादानां सिवऽी सा सरती ।
मलूाधारामकोणा सषुुा ॄरगा ॥ १४॥
मलेूऽध िवशंाभा षडाधारसमिता ।
ता कोणयोजा त े े इडािपले िते ॥ १५॥
नाडीचबिमित ूाः तााः समुताः ।
गाारी हििजा च नयनां ूधावतः ॥ १६॥
नाडीचबेण संतू े नािसकामभु े गत े ।
नािभमडलमािौ कुुटाडिमव ितम ॥् १७॥
नाडीचबिमित ूाााः समुताः ।
पषूा चालाषुा नाडी कण यमपुािौत े ।
नाडी शुाया ताद ्ॅमूमपुसप ित ॥ १८॥
सराया नाडी िजाा वासािरणी ।
नाडी िवोदरी नाम भेुऽं सा चतिुव धम ॥् १९॥
पीा पयिनी तोयं कठा कुते तुम ।्

manasollasa.pdf 13



मानसोास

नाडीचबामूुता नािॐधोमखुाः ॥ २०॥
राका शंु िसनीवाली मऽूं मुुेम लम ।्
भुारसमादाय शिनी धमनी पनुः ॥ २१॥
कपालकुहरं गा मिू  सिनतु े सधुाम ।्
शतं चकैा च नाः ुासामकेा िशरोगता ॥ २२॥
तयोमायुः ािदित वदेाशासनम ।्
यदा बिुगतःै पुयःै ूिेरतिेयमाग तः ॥ २३॥
शादीन ि्वषयान भ्ेु तदा जागिरतं भवते ।्
संतिेियेषे ु जामंारजामुान ॥् २४॥
मानसािषयाेु ावा तदा भवते ।्
मनसोपुसहंारः सषुिुिरित कते ॥ २५॥
तऽ मायासमाः साऽो वत त े पमुान ।्
मढूो जडोऽ इवें मायावशेाकाशते ॥ २६॥
सखुमािमवें ूबोधसमये पमुान ।्
सिदानपः सन स्गवे ूकाशते ॥ २७॥
इं जगमािवँय भासमान े महेरे ।
सयूा दयोऽिप भासे िकमतुाे घटादयः ॥ २८॥
ताा ुरा च भावानामीराौयात ।्
सं ानमनं च ौुा ॄोपिदँयते ॥ २९॥
जामोवं सव मसं जडमवत ।्
ईराहिमवें भासत े सव जषु ु ॥ ३०॥
िनिव क शु मिलनेहं िऽधा ।
िनिव कं परं ॄ िनधू तािखलकनम ॥् ३१॥
धूकारधमूाॅिनम ुगगनोपमम ।्
िववकेसमये शुं दहेादीनां पोहनात ॥् ३२॥
यथाऽिरं सिंं नऽःै िकिदीते ।
दहेिेयािदससंगा िलनं कषीकृतम ॥् ३३॥
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यथाऽऽकाशं तमोढं ुरनवकाशवत ।्
अहिमैरं भावं यदा जीवः ूबुत े ॥ ३४॥
सवः सव कता  च तदा जीवो भिवित ।
माययािधकसढूो िवयशेः ूकाशते ॥ ३५॥
िनिव कानसुान े सगाा ूकाशते ।
अिवाितरोधानपाय े परमेरः ।
दिणामिूत पोसौ यमवे ूकाशते ॥ ३६॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ ू ितपादके ।
ूबे मानसोास े चतथुाससमंहः ॥ ३७॥
दहंे ूाणमपीियायिप चलां बिुं च शूं िवः
ीबालाजडोपमाहिमित ॅाा भशृं वािदनः ।
मायाशििवलासकितमहाामोहसहंािरण े
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ५॥
ूमाणमकंे ूं तं भतूचतुयम ।्
मो मरणााः कामाथ पुषाथ कौ ॥ १॥
न िह खीरः कता  परलोककथा वथृा ।
दहंे िवनाऽि चदेाा कुवँयतां परुः ॥ २॥
॑ो दीघ यवुा बाल इित दहेो िह ँयते ।
अि जातः पिरणतो वृः ीणो जरतृः ॥ ३॥
इवेमुाः षाविवकारा दहेसौंयाः ।
वणा ौमिवभाग दहेेवे ूितितः ॥ ४॥
जातकमा िदसंारो दहेवै िवधीयते ।
शतं जीविेत दहे ूयुािशषं शभुाम ॥् ५॥
इित ूपं चावा को वचंयचतेनः ।
केिचिसिम जीवािम िुधतोऽि िपपािसतः ॥ ६॥
इािदूयबलााणमािेत मते ।
केिचणोिम पँयािम िजयाा ादयाहम ॥् ७॥
इतीियाणामां ूितयि ततोिधकम ।्
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जानािमूयबलािुिरपरे जगःु ॥ ८॥
मायाामढूिचानां तषेां षणमुते ।
दहेादीनां जडाथा नां पाषाणवदनानाम ॥् ९॥
कथं भवदेहावः समावशें िवनिेशतःु ।
दहेावदयं नाा ँया जडतः ॥ १०॥
पािदमााशंाौितका कुवत ॥्
मूा सषुिुमरणेिप दहेः ूतीयत े ॥ ११॥
दहेािदितिरादाऽऽा न ूकाशते ।
यथा जगवृीनामािदकारणमशंमुान ॥् १२॥
पमुांथवै दहेािदूवृौ कारणं परम ।्
मम दहेोयिमवें ीबालाा मते ॥ १३॥
दहेोहिमित नाविैत कदािचदिप कन ।
इियायिप नाानः करणादीपवत ॥् १४॥
वीणािदवावोऽं शमहणसाधनम ।्
चुजेितयविूपमहणसाधनम ॥् १५॥
ग माहकं याणं पुसटुकािदवत ।्
रस मािहका िजा दिधौिघतृािदवत ॥् १६॥
इियािण न मे सि मकूोो बिधरोहम ।्
इािरियहैना जनाः िकं त े िनराकाः ॥ १७॥
ूाणोाा न भवित ानाभावाषुिुष ु ।
जामोपभोगोौमिवििहतेवे ॥ १८॥
सषुिुं पुष े ूा े शरीरमिभरितमु ।्
शषेकमभोगाथ ूाणरित केवलम ॥् १९॥
ूाण तऽाचतैं करणोपरमे यिद ।
ूाणे ािूयमाणे त ु करणोपरमः कथम ॥् २०॥
सॆािज िह रणोेु िवरमि न सिैनकाः ।
ता करणामी ूाणो भिवतमुहित ॥ २१॥

16 sanskritdocuments.org



मानसोास

मनसः ूरेके प ुिंस िवरत े िवरमतः ।
करणािन समािन तषेां ामी ततः पमुान ॥् २२॥
बिुु िणका वेा गमागमसमिता ।
आनः ूितिबने भािसता भासयेगत ॥् २३॥
आुते बिुरावे ूलीयते ।
ूागू चासती बिुः यमवे न िसित ॥ २४॥
ानाेवू पवू ारोरसवः ।
यगुपबिुं ूसते णे णे ॥ २५॥
बुरं न जनयेाशोमसतः ।
एषां सात आा चदेकेदशे े पथृृत े ॥ २६॥
न चतैं ूसते साताभावतदा ।
िभगिभूाय े बचतेनपिुतम ॥् २७॥
सो िभं भवदेतेिियं वा भिवित ।
दहेाग तोाा ा एविेत बुत े ॥ २८॥
अणुू माणदेषे ायुाािखलं वपःु ।
दहेूमाणे ााल िवरािदता ॥ २९॥
दहेविरणामी चेदवे िवनित ।
कमणां पिरणामने िबिमहािदमिूत ष ु ॥ ३०॥
ाािवशाा घटािदिरवत ।्
परमाण ुू माणऽेिप मनिस ूितभासते ॥ ३१॥
े चराचरं िवमावे ूितितम ।्
दहेािदहिमवें ॅमः ससंारहतेकुः ॥ ३२॥
अः ूिवः शािेत मोायोपािदशिुतः ।
एवमषेा महामाया वािदनामिप मोिहनी ॥ ३३॥
याााृत े सो लीयते च सदािशवे ।
दहेिेयासहुीनाय मानरिपणे ।
ानानपाय दिणामतू य े नमः ॥ ३४॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ  ूितपादके ।
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ूबे मानसोास े पमोाससहः ॥ ३५॥
रामिदवाकरेसशो मायासमाादनात ्
साऽः करणोपसहंरणतो योऽभूषुुः पमुान ।्
ूागािमित ूबोधसमये यः ूिभायते
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ६॥
े िवं यथाऽं जामिप तथिेत चते ।्
सषुुौ क िकं भाित कः ायी तऽ चतेनः ॥ १॥
सव च िणकं शूं सव मवे लणम ।्
सातः परमाणनूां मिसमीरणाः ॥ २॥
मनुािदशरीरािण पचंकसहंितः ।
ा पिवानसंासकंारवदेनाः ॥ ३॥
 इित पािण िवषयािेयायिप ।
िवषयिेययोा न ं िवान उते ॥ ४॥
संागणुिबयाजाितिविशूयािका ।
पधा कना ूोा संा सौगतःै ॥ ५॥
गवां गौिरित संोा जाितगं त ु गोगतम ।्
गणुाः शुादय गााथा ॥ ६॥
श ृी चतुाालूी िविशूयो सौ ।
एवं पिवधा ृः संा इतीय त े ॥ ७॥
रागााः पुयपाप े च संार उते ।
सखुं ःखं च मो ः ादेनायः ॥ ८॥
प एव ेो ना आाि कन ।
न कदीरः कता  गताितशयं जगत ॥् ९॥
ेः परमाणुः िणकेोऽिभजायते ।
पवू पवू णादवे णः ारोरः ॥ १०॥
पवू ादवे िह ानाायते ानमुरम ।्
स एवायिमित ान ं सयें ालेव िवॅमः ॥ ११॥
अि भातीितधीॅारैाानास ु कते ।
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हानोपादानरािहादाकाशः िकं ूकाशते ॥ १२॥
इवें बौिसाी भाषमाणो िनिषते ।
शूं चेगतो हतेःु जगदवे न िसित ॥ १३॥
घटः शूः पटः शूः इित कैः ूितपाते ।
नवै भासते शूं चेगरिवषाणवत ॥् १४॥
वथ िकमपुादााराथ ः िकं पिरजते ।्
को िवदाििषेा शूा चानः ॥ १५॥
अवसीदेीराकूतं ताविमदं जगत ।्
ानां परमाणनूां न सातियताि चते ॥् १६॥
सातो न िवना हते ुं जडा घटपटादयः ।
महानभुावो भयूासिमित ॅा मते ॥ १७॥
आापलापको बौः िकमथ चरित ोतम ।्
ूिभा यिद ॅािः भोजनािद कथं भवते ॥् १८॥
इसाधनमवेतैदं गतिदनावत ।्
इित िनि बालोऽिप भोजनादौ ूवत त े ॥ १९॥
अवकाशूदातृमाकाशाथ िबया यथा ।
तथवैाथ िबया प ुसंः कतृ ाततृािदका ॥ २०॥
सषुिुसमयेाा सानसखुाकः ।
सखुमािमवें ूिभायते यतः ॥ २१॥
ूिभायत इित ूयोगः कम कत िर ।
आा यंू काशााानााानमाना ॥ २२॥
सषुुौ मायया मढूः जडो इित लते ।
अूकाशतया भाित ूकाशतयािप च ॥ २३॥
जडािन च दहेादौ साादीशो िविवते ।
एषवै मोिहनी नाम मायाशिमहिेशतःु ॥ २४॥
मोहापोहः ूमातणॄां मो इिभधीयते ।
अवाऽयिनम ुो दोषिदिभरनािवलः ॥ २५॥
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इषीक इव साऽो मोधकिणकोपमः ।
बााबादळोुकदळीकसिभः ॥ २६॥
िनरंशो िनिव कार िनराभासो िनरनः ।
पुषः केवलः पणू ः ूोते परमेरः ॥ २७॥
वाचो यऽ िनवत े मनो यऽ िवलीयते ।
एकीभवि यऽवै भतूािन भवुनािन च ॥ २८॥
समािन च तािन समिेु िसवो यथा ।
कः शोकऽ को मोह एकमनपुँयतः ॥ २९॥
वावाचकपािवकोऽिप सयम ।्
दहेादीनां पोहने सविेिव ककम ॥् ३०॥
असवे भविेानसिेत वदे चते ।्
अि ॄिेत चेदे समेने ं ततो िवः ॥ ३१॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ ू ितपादके ।
ूबे मानसोास े षोास सहः ॥ ३२॥
बाािदिप जामदािदष ु तथा सवा वािप
ावृानवुत मानमहिमः ुरं सदा ।
ाानं ूकटीकरोित भजतां यो मिुया भिया
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ७॥
ूिभाबलादाा ायी िनधा य त े यिद ।
का नाम ूिभषैा िकं वा ताः ूयोजनम ॥् १॥
ूािदूमाणषे ु ूिभा न पते ।
कथं ताः ूमाणिमित पृन ्ू बोते ॥ २॥
भात क िचवू भासमान सातम ।्
सोऽयिमनसुानं ूिभानमुते ॥ ३॥
तशेकालाकारादीनवधयूानिुंकान ।्
यथकंै वनुतूं सोऽयिमिभधीयते ॥ ४॥
मायान ुं सातिकिापोहनात ।्
सव ािदिवान ं ूिभानमानः ॥ ५॥
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पवू जानभुतूाथ रणागृशाबकः ।
जननीपानाय यमवे ूवत त े ॥ ६॥
तािीयते ायीाा दहेारेिप ।
िृतं िवना न घटते पानं िशशोय तः ॥ ७॥
पवू ऽानभुवे काले िृतकाले परऽ सन ।्
आा संारपणे रथ िनितम ॥् ८॥
ूिभिेत भावानां िृतदेिभधीयते ।
आयै ूमाणं िृत ूायुाथम ॥् ९॥
तृौ ूकाशो नाथ  न चाथ  िनयः ।
न चाथा नभुवयोरुोिरव सवते ॥् १०॥
नानभुिूतिविश पदाथ  च दिडवत ।्
सव ऽावेिमवें ूसािदित चेण ु ॥ ११॥
ूानानभुवे न े तदवसवात ।्
संारसंाामात प्ौषाायते िृतः ॥ १२॥
आवेानभुवे न े तदीयं िवषयं ूित ।
अनभुावकमाानं बोधयनपाियनम ॥् १३॥
िवषये च ूमिुषत े न े वाऽनभुवे सित ।
िवौां रथ दवेोऽूमिुषतः सदा ॥ १४॥
ूमोषणं ूमातणॄां मायया तमसा कृतम ।्
मायािवे ूभोः शी भानोँछायाूभोपमे ॥ १५॥
अथा नादयेाया िवा ाि दशयते ।्
ूिभवै सवषां ूमाणानां च साधनम ॥् १६॥
ईरोोहम इित िवदेकािरणीम ।्
ाि िवया मायामीरोहिमित िृतः ॥ १७॥
ईषकाशोभदूीशो मायायविनकावतृः ।
सगावरणापाय े सहॐाशंिुरव ुरते ॥् १८॥
न कारणानां ापारः ूमाणानां न वा पनुः ।
ूिभापनं नाम मोहापसरणं परम ॥् १९॥
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यावि सि मानािन वहारूवृय े ।
तषेां मोहापसरणापारोो न िवते ॥ २०॥
जडानतृपिरिदहेधमा िदािन ।
सानसखुां मोहाहेऽेिप कते ॥ २१॥
शुौ रजतिमवें यथा ामुतऽेथा ।
सएव  ं चेाित िवलये न िसित ॥ २२
नाासकाशते नरश ृािदविचत ।्
कााकरादौ रजतिमित ारणं ॅमे ॥ २३॥
तनेदें तुिमवें ााँयािद ॅमः ।
पीतः शो गडुि इादौ नाि तुता ॥ २४॥
तादाने ुरित चिेजतने शिुका ।
िवॅमो िनरिधानो बाधो िनरविधभ वते ॥् २५॥
बिुितं चिेजतं बाने ूतीयत े ।
गुादौ लनारोप े दहेदाहः ूसते ॥ २६॥
यिुहीनूकाशाद ्ॅाने  ि लणम ।्
यिद ाणं िकंिचद ्ॅािरवे न िसित ॥ २७॥
जलचवदकेििभ य े रसुप वत ।्
ूतीयत े यथा ण कारणे कटकािदवत ॥् २८॥
उपा े वौ ा े यपरुीव खे ।
रँवुुरिूप े ाणौ चोरवदिबये ॥ २९॥
असिमदं िवमाारोते ॅमात ।्
यंू काशं सिूपं ॅािबाधिवविज तम ॥् ३०॥
ूिभायते व ु ूावोहे पोिहत े ।
दहेापुाधौ िनधू त े ादावै महेरः ॥ ३१॥
िृतः ूमिैतिमादीपरायिप ।
ूमाणाावागाह ूिभाूिसये ॥ ३२॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ ू ितपादके ।
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ूबे मानसोास े समोाससहः ॥ ३३॥
िवं पँयित काय कारणतया ािमसबंतः
िशाचाय तया तथवै िपतपृऽुााना भदेतः ।
े जामित वा एष पुषो मायापिरॅािमतः
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ८॥
ूकाशितरकेेण पदाथ ः कोऽिप नाि चते ।्
परमाथपदशेाो वहारः कथं भवते ॥् १॥
क ब मो बते केन हतेनुा ।
मायया लणं िकं ािदवें पिरपृतः ॥ २॥
ूशनः ारं वंु ूितप ुं सखुने च ।
उोथ ः सिभः ोकैः पनुः सिं कते ॥ ३॥
पौनं न दोषोऽऽ शनेाथन वा भवते ।्
अासने गरीयमथ  ूितपाते ॥ ४॥
यंू काशे सिूपऽेकेिरमेरे ।
काय कारणसानकेिवधकना ॥ ५॥
राहोः िशरः सिुषः ख ममाा ूितमावपःु ।
इािदकना तुा न पथृवगुोचरा ॥ ६॥
उपाोपासकने गुिशबमणे च ।
ािमभतृािदपणे बीडित ेयेरः ॥ ७॥
िपतरं ूित पऽुो यः पऽुं ूित िपतवै सः ।
एक एव िह नानवे कते शमाऽतः ॥ ८॥
ताकाश एवाि परमाथ िनपणे ।
भदेूतीितिम वै माययाऽऽिन किता ॥ ९॥
िमां नाम बां सानोदय े सित ।
िशाचायपदशेािद वितभासते ॥ १०॥
िमाभतूोऽिप वदेाः समथ ूबोधयते ।्
दवेताूितमाव िचऽवितिबवत ॥् ११॥
सवऽिप वहारोऽयं मायया पिरजृणम ।्
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सषुिुसशी माया ूबोधने बाते ॥ १२॥
यिुहीनूकाश संा मायिेत कते ।
नासती ँयमाना सा बामाना न वा सती ॥ १३॥
न ूकाशािदयं िभा छायवेाक तामसी ।
न चािभा जडने िवरोधाोभयािका ॥ १४॥
हेवयवाभावायें सावयवोते ।
न चावयवहीना सा कायवयवािता ॥ १५॥
अिवचािरतिसयें मायावेँ यािवलािसनी ।
पुषं वयवे िमाभतूःै िवॅमःै ॥ १६॥
न ता मलूिवदेमिभवाित केचन ।
तषेां प े कथं मोो मनसः सिवित ॥ १७॥
ितॐोवा मनसो जामसषुुयः ।
चबविरवत े भदेॅाकेहतेवः ॥ १८॥
तािभः करोित कमा िण पनुबै ते मनः ।
मनसः केवलः साी भानवुुषः परः ॥ १९॥
यथा ूािणकृतरैक ः कम िभन व बते ।
तथा मनःकृतरैाा सािावै बते ॥ २०॥
आा करोित कमा िण बते मुत े च तःै ।
इौपचािरकी ृिॅ ममाऽवै केवलम ॥् २१॥
धमूाॅधलूीनीहाररैृोऽिप िदवाकरः ।
यथा छ इवाभाित तथवैााऽिप मायया ॥ २२॥
यथा लीलावशािामाणः कुमारकः ।
ॅमँयित जगत श्तचं नभःलम ॥् २३॥
तथवै मायया जीवो ॅािमतो वासनावशात ।्
नानाकारिमदं िवं ॅममाणं च पँयित ॥ २४॥
ससंृ मनसा दवेः ससंरिव लते ।
यथाऽक जलससंगा लानवे लते ॥ २५॥
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योगाासवशाने मनो िनिव षयं कृतम ।्
िनवृः स पमुासंो जीवुो भिवित ॥ २६॥
ा सपुण च सयजुाभवायया िशवः ।
अजामकेां जषुकेो नानवेासीिदित ौिुतः ॥ २७॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ ू ितपादके ।
ूबे मानसोास े अमोाससहः ॥ २८॥
भरूांनलोऽिनलोऽरमहना थो िहमाशंःु पमुान ्
इाभाित चराचराकिमदं यवै मू कम ।्
नािन िवते िवमशृतां यारािभोः
तै ौी गुमतू य े नम इदं ौीदिणामतू य े ॥ ९॥
कथमवेिंवधा माया िनवततिेत पृतः ।
ईरोपासनापपायः ूकी त े ॥ १॥
षिंशपास ु परमेरमिूत ष ु ।
ूणेोपले सवरमतू यः ॥ २॥
अमयेास ु मनः िूमारोढुं नाहतीतः ।
मू कमय ॄतू गुः सवा भावनाम ॥् ३॥
िवरारीरे ॄाडे ूािणनामिप िवमहे ।
षिंशसातः सवऽानवुत त े ॥ ४॥
ाि िशरीरऽेिनसो ििपणः ।
तावा किमदं शरीरं िविचयते ॥् ५॥
पुासनया प ुसंः समिािमायुात ।्
उपसबंामतीवें दशकृ उपािदशत ॥् ६॥
ॄाडोदरे लोकाः सभरूादयः तृाः ।
मलूािदॄराेाधारषे ु वसि ते ॥ ७॥
वीणादडो महामेीिन कुलपव ताः ।
गा त ु िपळा नाडी यमनुडेा ूकीित ता ॥ ८॥
सरती सषुुोा नाोाः पुयिनगाः ।
ीपाः धुा तवः स देबाादयोयः ॥ ९॥
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मलेू ितित कालािरिमे च बाडबः ।
वैतुोिः सषुुायां पािथ वो नािभमडले ॥ १०॥
िद ितित सयूा िः कपाले चमडलम ।्
नऽायपरायानऽादीनीियायिप ॥ ११॥
धाय े वायिुभलकाः यथा ूवहणािदिभः ।
ूाणािदिभद शिवधधैा य त े वायिुभव पःु ॥ १२॥
ूाडेािपळे ूाणो मलूायू पतः ।
नािसकाां बिहग ा लीयत े िषडलेु ॥ १३॥
अाळेुन सोमाा नाडीामरािवशत ।्
मलमऽूमबायपानो िवसजृेिहः ॥ १४॥
अीषोममयो भूा सषुुारमािौतः ।
आॄरमुदुानो वध त े यम ॥् १५॥
ापयेपिुष ानो भुारसमहम ।्
सुणं समानु कायाःे कुत े सदा ॥ १६॥
नागो िहाकरः कूम िनमषेोषेकारकः ।
तुं करोित कृकरो दवेदो िवजृणम ॥् १७॥
ौं धनयः कुया तृं चािप न मुित ।
आकाशो बिहररवकाशं ूयित ॥ १८॥
चाक कालनतेारौ ूाणापानौ शरीिरणाम ।्
साी पुष इवें मू किमदं वपःु ॥ १९॥
समनिमदं योगी सवेमान उपासनम ।्
अायोगयुः समनं स गित । २०॥
मनः ूसादः सोषो मौनिमियिनमहः ।
दया दाियमािमाज वं माद वं मा ॥ २१॥
भावशिुरिहंसा च ॄचय िृतधृ ितः ।
इवेमादयोे च मनः साा यमाः तृाः ॥ २२॥
ानं शौचं बतःु सं जपो होम तप णम ।्
तपो दान ं ितिता च नमारः ूदिणम ॥् २३॥
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ोतोपवासाााे काियका िनयमाः तृाः ।
िकं गोमखुं पं हंसां ॄामासनम ॥् २४॥
निृसहंं गडं कूम नागां वैवासनम ।्
वीरं मयरंू वळां िसां रौिमासनम ॥् २५॥
योासनं िवः शां शवैं पिमतानकम ।्
िनरालनयोग िनरालनमासनम ॥् २६॥
िनरालतया ानं िनरालः सदािशवः ।
रचेकः परूकवै कुकः ूाणसयंमः ॥ २७॥
इियाणां समानां िवषयेो िनवारणम ।्
ूाहार इित ूों ूाहाराथ विेदिभः ॥ २८॥
आधारे ािप मनसः ापनं धारणोते ।
ॄिविुशवादीनां िचा ानं ूचते ॥ २९॥
ानादनं बुःे समािधरिभधीयते ।
अमनसमािधु सव िचािवविज तम ॥् ३०॥
िचे िनलतां यात े ूाणो भवित िनलः ।
िच िनलाय योगं सानमसते ॥् ३१॥
आकुनमपान ूाण च िनरोधनम ।्
लिकोपिर िजायाः ापनं योगसाधनम ॥् ३२॥
िचे िनलतां यात े ूाण े मपथं गत े ।
िचातेािन जाये पभतूजयाथृक ् ॥ ३३॥
मलमऽूकफामारोयं लघतुा तनोः ।
सगुः ण[र] वण ं ूथमं योगलणम ॥् ३४॥
कटकामेसं जलपेमनम ।्
ुडृािदसिहुं ितीयं योगलणम ॥् ३५॥
बपानभोृमातपािसिहतुा ।
दशन ं ौवणं रातृीयं योगलणम ॥् ३६॥
मडूकवनं भमूौ मकटवनं िुम े ।
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आकाशगमनं चिेत चतथु योगलणम ॥् ३७॥
ानं िऽकालिवषयमैय मिणमािदकम ।्
अनशिमं च पमं योगलणम ॥् ३८॥
ूाणे सषुुां सा े नादोः ौयूतेधा ।
घटािभशािवीणावेवािदतालवत ॥् ३९॥
तननूपािटारातारशेतपनोपमम ।्
ॄनाड गत े ूाण े िबपं ूकाशते ॥ ४०॥
ासारि यावो मनु िदनं ूित ।
तावि योजनाक ः ासेास े ूधावित ॥ ४१॥
एकिवशंितसाहॐं षतं ाससया ।
सोऽहिमुराा मं ूहमायषु े ॥ ४२॥
सकारं च हकारं च लोपिया ूयोजयते ।्
सिं व ै पवू पां ततोऽसौ ूणवो भवते ॥् ४३॥
अकाराकुार मकारो िबनादकौ ।
पारायमूाः ूणवािन पिडताः ॥
ॄा िवु िापीर सदािशवः ।
तेरषे ु िति षिंशसयंतुाः ॥ ४५॥
गुूसादाभते योगमालणम ।्
िशवूसादाभते योगिसिं च शातीम ॥् ४६॥
सिदानपाय िबनादारान े ।
आिदमाशूाय गुणां गरुव े नमः ॥ ४७॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ ू ितपादके ।
ूबे मानसोास े नवमोाससहः ॥ ४८॥
सवा िमित ुटीकृतिमदं यादमिुंवे
तनेा ौवणादथ मननााना सकंीत नात ।्
सवा महािवभिूतसिहतं ादीरं तः
िसेनुरधा पिरणतं चैय माहतम ॥् १०॥
पिरिमहावं पिरानषुिकम ।्
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पणूा हावलाभो ोऽ फलमुते ॥ १॥
पऽुपौऽगहृऽेधनधासमृयः ।
अवा चीना िसि गपाताळभिूमष ु ॥ २॥
पाके ूवत मान शीतािदपिरहारवत ।्
ूासिका िसि ोऽणेानने सव दा ॥ ३॥
ऐय मीरं िह त नाि पथृिितः ।
पुष े धावमानऽेिप छाया तमनधुावित ॥ ४॥
अनशिरैय िनाािणमादयः ।
ेरे सिंसे िसि यमवे िह ॥ ५॥
यदीयैय िवूिुॄ िविुशवादयः ।
ऐय वो शासे स एवाा सदािशवः ॥ ६॥
पुमानयता गो िवनेामनभुयूत े ।
पणूा हावयेुन पिरिा िवभतूयः ॥ ७॥
अिणमा मिहमा चवै गिरमा लिघमा तथा ।
ूािः ूाकामीिशं विशं चािसयः ॥ ८॥
अमणषु ु ूािणाने ूवशेनम ।्
अिणमासंमैय ा परमानः ॥ ९॥
ॄाडािदिशवाायाः षिंशसहंतःे ।
बिह ाविृमैय मिहमायम ॥् १०॥
महामेसमा समुरणकमिण ।
लाघवे तलूतुं लिघमान ं िवब ुधाः ॥ ११॥
परमाणसुमा समुरणकमिण ।
गरुवे मेतुं गिरमाणं िवब ुधाः ॥ १२॥
पातालवािसनः प ुसंो ॄलोकावलोकनम ।्
ूािना म महैय सुापमयोिगनाम ॥् १३॥
आकाशगमनादीनामासं िसिसदाम ।्
ेामाऽणे सिंसिः ूाकामिभधीयते ॥ १४॥
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शरीरूकाशने सवा था नां ूकाशनम ।्
ूाकाँयिमदमैय िमित केिचचते ॥ १५॥
ेामाऽणे लोकानां सिृिकतृ ता ।
सयूा िदनां िनयोृमीिशमिभधीयते ॥ १६॥
सलोकपालाः सवऽिप लोकाः वशवित नः ।
तदैय विशां सलुभं िशवयोिगनाम ॥् १७॥
यवें ॄाणो विे त दवेा वशे िताः ।
िकं पनुः ापितायाळीपुषादयः ॥ १८॥
सवा भावसाॆािनरिरतचतेसाम ।्
पिरपसमाधीनां िकं िकं नाम न िसित ॥ १९॥
ोऽमतेठेीमावा ं च भावयते ।्
अवा चीन े हृां मुा फले गा िदसवे ॥ २०॥
गा िदरां साॆां मनतु े न िह पिडतः ।
तदवे त साॆां य ु ारामािन ॥ २१॥
सवा भावनावं सवेे सव िसयः ।
तादािन साॆां कुया ियतमानसः ॥ २२॥
य दवेे परा भिय था दवे े तथा गरुौ ।
ततै े किथता था ः ूकाशे महानः ॥ २३॥
ूकाशािकया शा ूकाशानां ूभाकरः ।
ूकाशयित यो िवं ूकाशोऽयं ूकाशताम ॥् २४॥
इित ौीदिणामिूत ोऽाथ ू ितपादके ।
ूबे मानसोास े दशोाससहः ॥ २५॥
इित ौीमरभगवादाचाय कृत
दिणामिूत ोऽभावाथ वाित कं
सरुेराचाय कृतं समाम ॥्
ॐ तत स्त ॥्
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