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Drig-Drishya-Viveka

ँयिववकेः अथवा वासधुा

भारती तीथ ािमना िवरिचतः
पं ँयं लोचनं क ् तँयं ु मानसम ।्
ँया धीवृयः साी गवे न त ु ँयते ॥ १॥
नीलपीतलूसू॑दीघा िद भदेतः ।
नानािवधािन पािण पँयेोचनमकेधा ॥ २॥
आमापटुषे ु नऽेधमष ु चकैधा ।
सयेनः ौोऽगादौ योतािमदम ॥् ३॥
कामः ससहेौ ौाऽौे धतृीतरे ।
॑ीधभिरवेमादीन भ्ासयकेधा िचितः ॥ ४॥
नोदिेत नामेषेा न विृं याित न यम ।्
यं िवभाथाािन भासयेाधनं िवना ॥ ५॥
िचायाऽऽवशेतो बुौ भान ं धी ु िधा िता ।
एकाह ितरा ादःकरणिपणी ॥ ६॥
छायाऽहारयोरैं तायःिपडवतम ।्
तदहारतादााहेतेनतामगात ॥् ७॥
अहार तादां िचायादहेसाििभः ।
सहजं कम जं ॅािजं च िऽिवधं बमात ॥् ८॥
सिनोः सतोना ि िनविृः सहज तु ।
कम यात ्ू बोधा िनवतत े बमाभ े ॥ ९॥
अहारलये सुौ भवेहेोऽचतेनः ।
अहारिवकासाध ः ः सव ु जागरः ॥ १०॥
अःकरणविृ िचितायैमागता ।
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वासनाः कयते ् े बोधऽेिैव षयान ब्िहः ॥ ११॥
मनोऽहपुादान ं िलमकंे जडाकम ।्
अवाऽयमिेत जायते िॆयते तथा ॥ १२॥
शियं िह मायाया िवपेाविृतपकम ।्
िवपेशििलािद ॄाडां जगत स्जृते ॥् १३॥
सिृना म ॄप े सिदानविुन ।
अौ फेनािदवत स्व नामपूसारणा ॥ १४॥
अँययोभदं बिह ॄसग योः ।
आवणृोपरा शिः सा ससंार कारणम ॥् १५॥
सािणः परुतो भाित िलं दहेने सयंतुम ।्
िचिताया समावशेाीवः ाावहािरकः ॥ १६॥
अ जीवमारोपात स्ाियवभासते ।
आवतृौ त ु िवनायां भदे े भातऽेपयाित तत ॥् १७॥
तथा सग ॄ णो भदेमावृ ितित ।
या शिशा िवकृतने भासते ॥ १८॥
अऽााविृतनाशने िवभाित ॄसग योः ।
भदेयोिव कारः ात स्ग न ॄिण िचत ॥् १९॥
अि भाित िूयं पं नाम चेशंपकम ।्
आऽयं ॄपं जगिूपं ततो यम ॥् २०॥
खवािजलोवष ु दवेितय रािदष ु ।
अिभाः सिदानाः िभते े पनामनी ॥ २१॥
उपे नामप े े सिदानतरः ।
समािधं सव दा कुया द-्दये वाऽथवा बिहः ॥ २२॥
सिवको िनिव कः समािधििवधो िद ।
ँयशानिुवने सिवकः पनुिधा ॥ २३॥
(सरतीरहोपिनषदे शानभुदेने, शानवुधेने)
कामाािगा ँयाािने चतेनम ।्
ायेँयानिुवोऽयं समािधः सिवककः ॥ २४॥
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असः सिदानः ूभो तैविज तः ।
अीित शिवोऽयं समािधः सिवककः ॥ २५॥
ानभुिूतरसावशेाँयशावपुे त ु ।
िनिव कः समािधः ािवातितदीपवत ॥् २६॥
दीव बादशेऽेिप यिन क्िं विुन ।
समािधराः साऽाामपपथृृितः ॥ २७॥
अखडकैरसं वु सिदानलणम ।्
इिवििचयें समािधम मो भवते ॥् २८॥
ीभावो रसाादातृीयः पवू वतः ।
एतःै समािधिभः षिन यते क्ालं िनररम ॥् २९॥
दहेािभमान े गिलते िवात े परमािन ।
यऽ यऽ मनो याित तऽ तऽ समाधयः ॥ ३०॥
िभते दयमििँछे सव सशंयाः ।
ीये चा कमा िण तिन ् े परावरे ॥ ३१॥
अवििदाभासतृीयः कितः ।
िवयेििवधो जीवऽाः पारमािथ कः ॥ ३२॥
अवदेः कितः ादवें त ु वावम ।्
तिन ज्ीवमारोपां त ुभावतः ॥ ३३॥
अवि जीव पणून ॄणकैताम ।्
तमािदवाािन जगनुतरजीवयोः ॥ ३४॥
ॄयविता माया िवपेाविृतिपणी ।
आवृाखडतां तिन ज्गीवौ ूकयते ॥् ३५॥
जीवो धीिचदाभासो भवेोा िह कम कृत ।्
भोयपिमदं सव जगत ्ाूतभौितकम ॥् ३६॥
अनािदकालमार मोात प्वू िमदं यम ।्
वहारे ितं ताभयं ावहािरकम ॥् ३७॥
िचदाभासिता िनिा िवपेाविृतिपणी ।
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आवृ जीवजगती पवू नू े त ु कयते ॥् ३८॥
ूतीितकाल एवतै े ितात ्ू ाितभािसके ।
न िह ूबु पनुः े िितयोः ॥ ३९॥
ूाितभािसकजीवो यगत ्ू ाितभािसकम ।्
वावं मतऽेु िमिेत ावहािरकः ॥ ४०॥
ावहािरकजीवो यगावहािरकम ।्
सं ूिेत िमिेत मते पारमािथ कः ॥ ४१॥
पारमािथ कजीवु ॄैं पारमािथ कम ।्
ूिेत वीते नाीते नतृाना ॥ ४२॥
माधयु िवशैािन नीरधमा रके ।
अनगुाथ तिे फेनऽेनगुता यथा ॥ ४३॥
सािाः सिदानाः साावहािरके ।
तारणेानगुि तथवै ूाितभािसके ॥ ४४॥
लये फेन तमा  िवााः ुरके ।
तािप िवलये नीरे िततेे यथा परुा ॥ ४५॥
ूाितभािसकजीव लयेुा वहािरके ।
तये सिदानाः पय वि साििण ॥ ४६॥
इित भारती तीथ ािमना िवरिचतः
ँयिववकेः समाः ॥
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