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Mahavakya Ratnavali

महावारावल

ीः ।
महावारावलः

नाम
ीमपरमहंसपराजकाचायरामचयित-
थतेशावायााेरशताेपिनषदां

सारसहः ।
पणशीकराेपालणाजवासदेवशमणा संशाेधतः

(समं संकरणम)्

। महावारावलथवषयमः वासंया च ।
वषयाः

मलाचरणम् -
अाेरशताेपिनषदः महावारावल पदयाेजना च

१ वधवाािन ६६
२ बधमाेवाािन ३१
३ अवदावाािन २१
४ जगयावाािन ३३
५ उपदेशवाािन ५४
६ जीवैवाािन ३८
७ मननवाािन ३९
८ जीवुवाािन ११९
९ वानुभूितवाािन ११८
१० समाधवाािन ५०
११ नानालवपवाािन ३२ [६०१]
१२ पुवपवाािन ३०
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१३ ीलवपवाािन १२
१४ नपुंसकलवपवाािन ३९
१५ अावपमहावाािन ४०
१६ सववपवाािन ४०
१७ वपवाािन ९४
१८ अवशवाािन ३६
१९ फलवाािन ४०
२० वदेहमुवाािन ७७ [४०७]

१००८
उपसंहारः

इित वषयानुमणका सपूणा ।
===============================================

अथ प शातयः ।
वाक्-पूण-सहना-यायं-भंकणेभरेव च ।
प शातीः पठवादाै पठेाायनतरम् ॥

इयुं ता -

ॐ वाे मनस ितता मनाे मे वाच
िततमावरावीम एध ॥ वेदय म अाणीथः
ुतं मे मा हासीरनेनाधीतेनाहाेराासदधायृतं
वदयाम सयं वदयाम तामवत तारमवत
अवत मामवत वारमवत वारम् ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥ १॥

ॐ पूणमदः पूणमदं पूणापूणमुदयते ॥
पूणय पूणमादाय पूणमेवावशयते ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥ २॥

ॐ सह नाववत । सह नाै भुनु । सह वीय
करवावहै । तेजव नावधीतमत मा वषावहै ।
ॐ शातः शातः शातः ॥ ३॥
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ॐ अायायत ममाािन वााणःाेमथाे
बलमयाण च सवाण सव ाेपिनषदं माहं
 िनराकुया मा मा िनराकराेदिनराकरणमविनराकरणं
मे अत तदािन िनरते य उपिनषस धमाते मय सत ते मय सत ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥ ४॥

ॐ भं कणेभः श ृणुयाम देवा । भं
पयेमाभयजाः । थरैरै तुवाꣳसतनूभः ।
यशेम देवहतं यदायुः ॥ वत न इाे वृवाः ।
वत नः पूषा ववेदाः । वत नतायाे अरनेमः ।
वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥ ५॥

इित प शातयः ।

अथ मलाचरणम् ।
ॐ ीमाधानाय परमहंसाय नमः ।

याे वादवदेहातमहावााथवहः ।
ीरामचपाय तै भूताने नमः ॥ १॥
यः पूयाे यितभः वधमिनरतैयायत यं याेगनाे
येनां िनगमातवेमिनशं यै हवदयते ॥
याथावरजमं समभवयांशमानाेऽवराे
यंनमदं णाैम सततं तं वासदेवं गुम् ॥ २॥
नवा ीवासदेवेपादपेहयम् ॥
यते वै महावारावलरयं मया ॥ ३॥

अाेरशताेपिनषदः ।
अथ खवृवेदादवभागेन वेदावारः ॥

तैकवंशितशाखा ऋचः ॥
नवाधकशतशाखा यजुषः ॥
सहशाखा साः ॥
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पाशछाखा अथवणय ॥
एकैकयाः शाखाया एकैकाेपिनषत् ॥
अाहयाशीितसहतशताधकसहसाका उपिनषदः ॥
तास ीरामचेण रामदतूाय सारतराेपिनषद
अाेरशतसाका उपदाः ॥
तथा च मुकाेपिनषथााेरशताेपिनषामाेका लयते -
“ईशकेनकठमुडमाडूितरः ।
एेतरेयं च छादाेयं बृहदारयकं तथा ॥ १॥
 कैवयजाबालाै ेतााे हंस अाणः ।
गभाे नारायणाे हंसाे बदनुादशरः शखा ॥ २॥
मैायणीकाैशतकबृहाबालतापनी ।
कालामैेयी सबालरमका ॥ ३॥
सवसारं िनरालबं रहयं वसूचकम् ।
तेजाे नादयानवायाेगतवाबाेधकम् ॥ ४॥
पराट् िशखी सीता चूडा िनवाणमडलम् ।
दणा शरभं कदं महानारायणायम् ॥ ५॥
रहयं रामतपनं वासदेवं च मुलम् ।
शाडयं पैलं भं महछाररकं शखा ॥ ६॥
तयातीतं च संयासं पराजामालका ।
अयैकारं पूणा सूयाययाकुडका ॥ ७॥
सावयाा पाशपतं परं ावधूतकम् ।
िपुरा तपनं देवी िपुरा कठभावना ॥ ८॥
दयं कुडलभागणदशनम् ।
तारसारमहावापाहाेकम् ॥ ९॥
गाेपालतापनं कृणं यावं वराहकम् ।
शाटायनी हयीवं दाेयं च गाडम् ॥ १०॥

4 sanskritdocuments.org



महावारावल

कलजाबालसाैभायरहयऋचमुका ” इित॥
(ईशााेरशताेपिनषदां शाखाभेदं दशयित)
त दशाेपिनषद ऋवेदगताः ॥
शकृणभेदेन यजुष एकपाशत् ॥
त शयजुष एकाेनवंशितः ॥
कृणयजुषाे ािंशत् ॥
साः षाेडश ॥
अथवणयैकिंशत् ॥
अाहयााेरशतम् ॥
(अथैषां पूवाचायकाशतवं दशयित)
त गाैडपादाचायैमाडूाेपिनषायाता ॥
ीमछरभगवपादाचायैदशाेपिनषदः ॥
पं नृसंहतापनी च शरानदैः ॥
सदाशवेैः वयंकाशानदाै ािंशाेपिनषदः ॥
वारयाचायैराेरशताेपिनषदाे यायाताः ॥
कृते त -
(महावारावयायायकायायाेदशधा वभागं दशयित)
रामचेणाेपदे रामदतूाय धीमते ॥
ईशााेरशताेपिनषादसापताै ।
िनमा महावारावलदाता ॥
वभायते वभागेन सा याेदशधा पुनः ॥
तादाै वधवाािन बधमाेपराण च ॥
अवेयवाािन जगयापराण च ॥
तथाेपदेशवाािन जीवेशैपराण च ॥
वननायािन जीवुपराण च ॥
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ानुभूितपाण तसमाधपराण च ॥
अवपवाािन फलवाायनतरम् ॥
वदेहमुवाािन लयतेऽवय तमात् ॥
(माहावारावयां यथाेाधकारणं दशयित)
यः वामाचाररतः पराजतेयः ॥
साेऽधकार महावारावयां न चापरः ॥
वाक्-पूण-सहना-यायं-भंकणेभरेव च ।
प शातीः पठवादाै पठेाायनतरम् ॥

१ अथ साधातकवधवाािन । (६६)
ॐ सव खवदं  तलािनित शात उपासीत ॥ १॥
अाानमेवावेदहं ाीित ॥ २॥
अाा वा अरे यः ाेतयाे मतयाे िनदयासतयः ॥ ३॥
महपदं ावा वृमूले वसेत् ॥ ४॥
सदानदाानमतीयं  भावयेत् ॥ ५॥
अहं ाीयनुसधानं कुयात् ॥ ६॥
स ताे बालाेपशाचवडवृया लाेकमाचरेत् ॥ ७॥
ाणः समाहताे भूवा तवंपदैमेव सदायसेत् ॥ ८॥
सवाैतबुं कुयात् ॥ ९॥
अाशाबराे न नमकाराे न वाहाकाराे न वधाकाराे न

िनदातितयाछकाे भवेत् ॥ १०॥
सवतः वपमेव पयन् जीवुमवाय ारधितभासनाशपयतं

वपानुसधानेन वसेत् ॥ ११॥
वपानुसधानं वनाऽयथाचारपराे न भवेत् ॥ १२॥
वेदातवणं कुवन् याेगं समारभेत ॥ १३॥
अाकुनेन कुडलयाः कपाटमुाट माेारं वभेदयेत् ॥ १४॥
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यछेानसी ातछेान अािन ॥ १५॥
ानमािन महित िनयछेछेछात अािन ॥ १६॥
अाान्ं चेजानीयादयमीित पूषः ॥ १७॥
कमछकय कामाय शररमनुसंवरेत् ॥ १८॥
तमेव धीराे वाय ां कुवीत ाणः ॥ १९॥
नानुयायाशदावाचाेवलापनं ह तत् ॥ २०॥
यताे िनवषययाय मनसाे मुरयते ॥ २१॥
अताे िनवषयं िनयं मनः काय मुमुणा ॥ २२॥
चमेव ह संसारतयेन शाेधयेत् ॥ २३॥
यं यतां नीवा ाकारेण चतयेत् ॥ २४॥
मायाकायममं भेदमतचेभावनम् ॥ २५॥
देहाेऽहमित दःुखं चेाहमित िनयः ॥ २६॥
दयथरतवे छेदने चकम् ॥ २७॥
संशये समनुाे िनयमायात् ॥ २८॥
वेयाेऽरतााे जीवतं चाप चलम् ॥ २९॥
वहाय शाजालािन यसयं तदपुायताम् ॥ ३०॥
यय ी तय भाेगेछा िनीकय  भाेगभूः ॥ ३१॥
यं या जगयं जगया सखी भवेत् ॥ ३२॥
चं कारणमथानां तसित जगयम् ॥ ३३॥
तीणे जगीणं तकयं यतः ॥ ३४॥
सेथाय सयतं ैकं वचयताम् ॥ ३५॥
गछँतपवशंछयानाे वायथाप वा ॥ ३६॥
यथेछया वसेानाारामः सदा मुिनः ॥ ३७॥
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याेितलं वाेमये िनयं यायेसदा यितः ॥ ३८॥
अाानमानः सााबुा सिनलम् ॥ ३९॥
देहजायादसबधावणामसमवतान् ॥ ४०॥
वेदशापुराणाद पदपांसमव यजेत् ॥ ४१॥
एकाक िनःपृहते ह केन सहालपेत् ॥ ४२॥
उाारायणेयेवं ितवां सदा यितः ॥ ४३॥
मुिनः काैपीनवासाः यााे वा यानतपरः ॥ ४४॥
अयारितरासीनाे िनरपेाे िनराशषः ॥ ४५॥
अानैव सहायेन सखाथी वचरेदह ॥ ४६॥
सदधः सवभूतानां वणामववजतः ॥ ४७॥
अधवडवाप मूकव महीं चरेत् ॥ ४८॥
यपयित चया तदाेित भावयेत् ॥ ४९॥
यणाेित कणायां तदाेित भावयेत् ॥ ५०॥
लभते नासया यदाेित भावयेत् ॥ ५१॥
जया यसं  तदाेित भावयेत् ॥ ५२॥
वचा यपृशेाेगी तदाेित भावयेत् ॥ ५३॥
ं ानमयीं कृवा पयेमयं जगत् ॥ ५४॥
ृदशनयानां वरामाे य वा भवेत् ॥ ५५॥
तैव कतया न नासाावलाेकनी ॥ ५६॥
देवायगारे तमूले गुहायां वसेदसाेऽलतशीलवृः ॥ ५७॥
िनरधनयाेितरवाेपशाताे न चाेजेदुजेकु ॥ ५८॥
शाताे दात उपरततितयाेऽनूचानाे भजाै समानः ॥ ५९॥
येषणाे नृणतं वदवा माैनी वसेदामे य कु ॥ ६०॥
यमै िनयमैैव ासनै ससंयतः ॥ ६१॥
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नाडशं च कृवादाै ाणायामं समाचरेत् ॥ ६२॥
सवचतां परयय सावधानेन चेतसा ॥ ६३॥
िनवकपः साा ाणायामं समाचरेत् ॥ ६४॥
मदयसनं सव मनाेयुं समयसेत् ॥ ६५॥
इतर न कतया मनाेवृमनीषणा ॥ ६६॥
इित साधातकवधवाािन षः ॥ ६६॥

इित थमं करणं समाम् ।

२ अथ साधातकबधमाेवाािन । (३१)
देहादनावेनाभमयते साेऽभमान अानाे बधः ॥ १॥
तवृमाेः ॥ २॥
देवमनुयाुपासनाकामसपाे बधः ॥ ३॥
कतृवाहारसपाे बधः ॥ ४॥
अणमाैयाशाससपाे बधः ॥ ५॥
यमाायाेगसपाे बधः ॥ ६॥
केवलं माेापेासपाे बधः ॥ ७॥
सपमासवाे बधः ॥ ८॥
िनयािनयवतवचारादिनयसंसारसखदःुखवषयसमतेममता-

बधयाे माेः ॥ ९॥
मन एव मनुयाणां कारणं बधमाेयाेः ॥ १०॥
बधनं वषयासं मुै िनवषयं ृतम् ॥ ११॥
ममेित बयते जतनममेित वमुयते ॥ १२॥
ममवेन भवेीवाे िनममवेन केवलः ॥ १३॥
वसपवशााे िनःसपामुयते ॥ १४॥
ा यवशााे याभावे वमुयते ॥ १५॥
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इछामामवेयं ताशाे माे उयते ॥ १६॥
भाेगेछामाकं बधतयागाे माे उयते ॥ १७॥
चैयकलना बधतुमुयते ॥ १८॥
अनाथैव ह िनवाणं दःुखमाथापरहः ॥ १९॥
कमणा बयते जतवया च वमुयते ॥ २०॥
वपावथितमुतंशाेऽहववेदनम् ॥ २१॥
चे चलित संसाराे िनले माे उयते ॥ २२॥
बधाे ह वासनाबाे माेः याासनायः ॥ २३॥
पदाथभावनादाढ बध इयभधीयते ॥ २४॥
वासनातानवं न् माे इयभधीयते ॥ २५॥
न माेाे नभसः पृे न पाताले न भूतले ॥ २६॥
सवाशासंये चेतःयाे माे इतीयते ॥ २७॥
माेाे मेऽवित चतातजाता चेदुथतं मनः ॥ २८॥
मननाेथे मनयेष बधः सांसारकाे मतः ॥ २९॥
तमाजनमां ह महासंसारतां गतम् ॥ ३०॥
तमाजनमात माे इयभधीयते ॥ ३१॥
इित साधातकबधमाेवाायेकिंशत् ॥ ३१॥

तीयं करणं समाम् ।

३ अथ साधातकावदावाािन । (२१)
अथ याेऽयां देवतामुपातेऽयाेसावयाेऽहमीित न स वेद

यथा पशः ॥ १॥
अ भदाम मयमानः शतधा सहधा भाे मृयाेः

स मृयुमााेित ॥ २॥
कतृवाहारभावनाढाे मूढः ॥ ३॥
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मृयाेः स मृयुमााेित य इह नानेव पयित ॥ ४॥
अनुभूितं वना मूढाे वृथा ण माेदते ॥ ५॥
ितबबतशाखाफलावादनमाेदवत् ॥ ६॥
अां च चतपादं िथानं पदैवतम् ॥ ७॥
ॐकारं याे न जानाित ाणाे न भवेु सः ॥ ८॥
अितवणामं पं सदानदलणम् ॥ ९॥
याे न जानाित साेऽवाकदा मुाे भवयित ॥ १०॥
कुशला वातायां वृहीनाः सरागणः ॥ ११॥
तेऽयानतया नूनं पुनरायात यात च ॥ १२॥
कादडाे धृताे येन सवाशी ानवजतः ॥ १३॥
वायमेकातहतं वेसतयागवेदनम् ॥ १४॥
यय दुकरतां यातं धं पुषकटकम् ॥ १५॥
अतीयतवं न जानत यदा तदा ॥ १६॥
ाता एवाखलातेषां  मुः ेह वा सखम् ॥ १७॥
अानाेपहताे बाये याैवने विनताहतः ॥ १८॥
शेषे कलचतातः कं कराेित नराधमः ॥ १९॥
इछाेषसमुथेन माेहेन जतवः ॥ २०॥
धराववरमानां कटानां समतां गताः ॥ २१॥
इित साधातकावदावाािन एकवंशत् ॥ २१ ॥

तृतीयं करणं समाम् ।

४ अथ साधातकजगयावाािन । (३३)
नायकन मषत् ॥ १॥
वाचारणं वकाराे नामधेयं मृकेयेव सयम् ॥ २॥
अताेऽयदातम् न त ततीयमत ॥ ३॥
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ना काचन भदाऽत ॥ ४॥
नैव त काचन भदाऽत ॥ ५॥
सव वकारजातं मायामाम् ॥ ६॥
सव न त ैतसः ॥ ७॥
नात ैतं कुताे मयम् ॥ ८॥
पाे यद वेत िनवतेत न संशयः ॥ ९॥
मायामामदं ैतमैतं परमाथतः ॥ १०॥
वकपाे विनवतेत कपताे यद केनचत् ॥ ११॥
उपदेशादयं वादाे ाते ैतं न वते ॥ १२॥
तीयकारणाभावादनुपमदं जगत् ॥ १३॥
यथैवेदं नभः शूयं जगयं तथैव ह ॥ १४॥
इदं पं यकगित वीयते ॥ १५॥
यपं च ूपं सव शशवषाणवत् ॥ १६॥
इदं पं नायेव नाेपं नाे थतं जगत् ॥ १७॥
चं पमयानात नायेव सवदा ॥ १८॥
मायाकायादकं नात माया नात भयं न ह ॥ १९॥
परं ाहमीित रणय मनाे न ह ॥ २०॥
वयाकुमारवचने भीितेदवदं जगत् ॥ २१॥
शशश ृेण नागेाे मृतेगदत सत् ॥ २२॥
मृगतृणाजलं पीवा तृेदवदं जगत् ॥ २३॥
गधवनगरे सये जगवित सवदा ॥ २४॥
गगने नीलमासये जगसयं भवयित ॥ २५॥
मासापूव मृताे मयाे ागतेगवेत् ॥ २६॥
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गाेतनादुवं ीरं पुनराराेपणे जगत् ॥ २७॥
वालामडले पवृेदवदं जगत् ॥ २८॥
ािननाे दयं मूढैातं चेदवदं जगत् ॥ २९॥
अजकुाै जगात ाकुाै जग ह ॥ ३०॥
सवदाऽभेदकलने ैताैतं न वते ॥ ३१॥
नात नात जगसव गुशयादकं न ह ॥ ३२॥
सदानदमााेऽहमनुपमदं जगत् ॥ ३३॥
इित जगयावाािन यंशत् ॥ ३३॥

चतथ करणं समाम् ।

५ अथ साधातकाेपदेशवाािन । (५४)
स य एषाेऽणमैतदायमदं सव तसयं स अाा

तवमस ेतकेताे ॥ १॥
अभयं वै जनक ााेऽस ॥ २॥
चयमहंसां चापरहं सयं च येन हे

रताे हे रताे हे रत इित ॥ ३॥
तवमस वं तदस ॥ ४॥
यनसा न मनुते येनामनाे मतम् ॥ ५॥
तदेव  वं व नेदं यददमुपासते ॥ ६॥
यपरं  सवाा वयायतनं महत् ॥ ७॥
सूासूतरं िनयं तवमेव वमेव तत् ॥ ८॥
अतःपूणाे बहःपूणः पूणकु इवाणवे ॥ ९॥
अतःशूयाे बहःशूयः शूयकु इवाबरे ॥ १०॥
मा भवाभावाा ाहकाा च मा भव ॥ ११॥
भावनामखलां या यछं तयाे भव ॥ १२॥
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ृदशनयाद या वासनया सह ॥ १३॥
दशनथमाभासमाानं केवलं भज ॥ १४॥
चाकाशं चदाकाशमाकाश तृतीयकम् ॥ १५॥
ायां शूयतरं व चदाकाशं महामुने ॥ १६॥
यानताे दयाकाशे चित चधारया ॥ १७॥
मनाे मारय िनःशं वां बत नारयः ॥ १८॥
भाेगैकवासनां या यज वं भेदवासनाम् ॥ १९॥
भावाभावाै ततया िनवकपः थराे भव ॥ २०॥
यज धममधम च उभे सयानृते यज ॥ २१॥
उभे सयानृते या येन यजस तयज ॥ २२॥
अायतीते सवासवपेऽथवा तते ॥ २३॥
काे बधः कय वा माेाे िनमूलं मननं कु ॥ २४॥
अाशा यात िनराशावमभावं यात भावना ॥ २५॥
अमनवं मनाे यात तवासे न जीवतः ॥ २६॥
एकमातरहतं चाममलं ततम् ॥ २७॥
खादयिततरां सूं तास न संशयः ॥ २८॥
रकाे वणुरयाद ा सृेत कारणम् ॥ २९॥
संहारे  इयेवं सव मयेित िननु ॥ ३०॥
मयं नात का मया पृथवी त वा ॥ ३१॥
मयाितरं या तातीित िननु ॥ ३२॥
अनाेित साे वा अनाेित मनाेऽप वा ॥ ३३॥
अनाेित जगाप नायनाेित िननु ॥ ३४॥
अादमयायसानेषु दःुखं सवमदं यतः ॥ ३५॥
तासव परयय तविनाे भवानघ ॥ ३६॥
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िनाया लाेकवातायाः शदादेरावृतेः ॥ ३७॥
चावसरं दवा चतयाानमािन ॥ ३८॥
सवयापारमुसृय अहं ेित भावय ॥ ३९॥
अहं ेित िनय वहंभवं परयज ॥ ४०॥
घटाकाशं महाकाश इवाानं परािन ॥ ४१॥
वलायाखडभावेन तूणीं भव सदा मुने ॥ ४२॥
चदहातीित चामदं चयमेव च ॥ ४३॥
चवं चदहमेते च लाेकादित भावय ॥ ४४॥
सयचनमखडमयं सवयरहतं िनरामयम् ॥ ४५॥
यपदं वमलमयं शवं तसदाहमित माैनमाय ॥ ४६॥
जमृयुसखदःुखवजतं जाितनीितकुलगाेदरूगम् ॥ ४७॥
चवतजगताेऽय कारणं तसदाहमित माैनमाय ॥ ४८॥
पूणमयमखडचेतनं वभेदकलनादवजतम् ॥ ४९॥
अतीयपरसंवदाकं तसदाहमित माैनमाय ॥ ५०॥
वानाेऽयतया भातं चराचरमदं जगत् ॥ ५१॥
वामातया बुा तदीित वभावय ॥ ५२॥
वलाय वकृितं कृां सवयययमात् ॥ ५३॥
परशं च चां चदानदं वचतय ॥ ५४॥
इित साधातकाेपदेशवाािन चतःपाशत् ॥ ५४॥

पमं करणं समाम् ।

६ अथ साधातकजीवैवाािन । (३८ )

स यायं पुषे ॥ १॥
यासावादये ॥ २॥
स एकः ॥ ३॥
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सयमाा ैव ाैवा ेव न वचकयम् ॥ ४॥
वं ास ॥ ५॥
अहं ा ॥ ६॥
अावयाेरतरं न वते वमेवाहमहमेव वम् ॥ ७॥
गताः कलाः पदशिता देवा सवे ितदेवतास ॥ ८॥
कमाण वानमय अाा परेऽयये सव एकभवत ॥ ९॥
येनेयते श ृणाेतीदं जित याकराेित च ॥ १०॥
वावादु वजानाित तानमुदरतम् ॥ ११॥
चतमुखेदेवेषु मनुयागवादषु ॥ १२॥
चैतयमेकं ातः ानं  मयप ॥ १३॥
परपूणः पराादेहे वाधकारण ॥ १४॥
बुेः सातया थवा फुरहमतीयते ॥ १५॥
वतः पूणः पराा शदेन वणतः ॥ १६॥
अीयैपरामशाेन  भवायहम् ॥ १७॥
एकमेवातीयं सामपववजतम् ॥ १८॥
सृेः पुराधुनायय ताक् वं तदतीयते ॥ १९॥
ाेतदेहेयातीतं वव वंपदेरतम् ॥ २०॥
एकता ातेऽसीित तदैमनुभूयताम् ॥ २१॥
वकाशापराेवमयमयुताे मतम् ॥ २२॥
अहाराददेहातायगाेित गीयते ॥ २३॥
यमानय सवय जगततवमीयते ॥
शदेन त वकाशापकम् ॥ २५॥
मायावे वहायैव उपाधी परजीवयाेः ॥ २६॥
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अखडं सदानदं परं  वलयते ॥ २७॥
हकारः खेचराेवंपदं चेित िनतम् ॥ २८॥
सकारः परमेशः यापदं चेित िनतम् ॥ २९॥
सकाराे यायते जतहकाराे ह भवेवुम् ॥ ३०॥
अााे रा तपदाथः याकारवंपदाथवान् ॥ ३१॥
तयाेः संयाेजनमसीयथे तववदाे वदःु ॥ ३२॥
नमवमथी वेयाे रामतपदमुयते ॥ ३३॥
असीयथे चतथी यादेवं मेषु याेजयेत् ॥ ३४॥
ीरं ीरे यथा ं तैलं तैले जलं जले ॥ ३५॥
संयुमेकतां याित तथायावुिनः ॥ ३६॥
घटे ने यथा याेम याेमैव भवित वयम् ॥ ३७॥
तथैवाेपाधवलये ैव ववयम् ॥ ३८॥
इित साधातकजीवैवाायिंशत् ॥ ३८॥

षं करणं समाम् ।

७ अथ साधातकमननवाािन । (३९)
अहममहममहमम् ॥ १॥
अहमादाे३ऽहमादाे३ऽहमादः ॥ २॥
अहं मनुरभवं सूय ॥ ३॥
अहमेवेदं सवमसािन ॥ ४॥
यथा फेनतराद समुादुथतं पुनः ॥ ५॥
समुे लयते तगयनुलयते ॥ ६॥
अनाेरववेकिनामहंममवगितं गताेऽहम् ॥ ७॥
वपसूयेऽयुदते फुटाेैगुराेमहावापदैः बुः ॥ ८॥
ाणालत तमैः कामैवा हयतां मनः ॥ ९॥
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अानदबुपूणय मम दःुखं कथं भवेत् ॥ १०॥
न मे बधाे न मे मुन मे शां न मे गुः ॥ ११॥
मायामावकासवाायातीताेऽहमयः ॥ १२॥
अाानमसा वे ायानं पलायतम् ॥ १३॥
कतृवमप मे नं कतयं वाप न चत् ॥ १४॥
ायं कुलगाेे च नामसाैदयजातयः ॥ १५॥
सवे थूलदेहगता ेते थूलाय मे न ह ॥ १६॥
पपासायबाधयकामाेधादयाेऽखलाः ॥ १७॥
लदेहगता ेते लय न वते ॥ १८॥
जडवयमाेदवधमाः कारणदेहगाः ॥ १९॥
न सत मम िनयय िनवकारवपणः ॥ २०॥
चपूवा मे जाडं सयवाानृतं मम ॥ २१॥
अानदवा मे दःुखमानााित सयवत् ॥ २२॥
नाहं देहाे जमृयू कुताे मे नाहं ाणः पपासे कुताे मे ॥ २३॥
नाहं चेतः शाेकमाेहाै कुताे मे नाहं कता बधमाेाै कुताे मे ॥ २४॥
अानदमतिनजमायतमाशापशाचीमवमानयतम् ॥ २५॥
अालाेकयतं जगदजालमापकथं मां वशेदसम् ॥ २६॥
देवाचनानशाैचभादाै वततां वपुः ॥ २७॥
तारं जपत वाक् तपठवाायमतकम् ॥ २८॥
वणुं यायेत धीया ानदे वलयताम् ॥ २९॥
सायहं कदय न कुवे नाप कारये ॥ ३०॥
ातं ातयमधुना ं यमतुम् ॥ ३१॥
वाताेऽ चरं ातााात कन ॥ ३२॥
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न भूतं न भवयं च चतयाम कदाचन ॥ ३३॥
न ताैम न च िनदाम ानाेऽयह चत् ॥ ३४॥
अलेपकाेऽहमजराे नीरागः शातवासनः ॥ ३५॥
वपूणााितरेकेण जगीवेरादयः ॥ ३६॥
न सत नात माया च तेयाहं वलणः ॥ ३७॥
कं कराेम  गछाम कं गृाम यजाम कम् ॥ ३८॥
यया पूरतं वं महाकपाबुना यथा ॥ ३९॥
इित साधातकमननवाायेकाेनचवारंशत् ॥ ३९॥

समं करणं समाम् ।

८ अथ साधातकजीवुवाािन । (११९)
स त पयेित जडन् रममाणः ीभवा यानैवा
ाितभवा वययैवा नाेपजनं रदं शररम् ॥ १॥
स वा एष एवं पयेवं मवान एवं वजानारित-
राडः अामथुन अाानदः वराड् भवित ॥ २॥
ते देवाः पुेषणाया वेषणाया लाेकेषणाया
ससाधनेयाे युथाय िनरागारा िनपरहा अशखा अयाेपवीता
अधा बधरा मुधाः बा मूका उा इव परवतमानाः शाता
दाता उपरतातितवः । समाहता अारतय अाडा अामथुना
अाानदाः णवमेव परं ाकाशं शूयं

जानततैव परसमााः ॥ ३॥
कुचेलाेऽसहाय एकाक समाधथ अाकाम अाकामाे िनकामाे

जीणकामाे हतिन संहे दंशे
मशके नकुले सपरासगधवेषु मृयाे पाण वदवा न

बभेित कुतनेित ॥ ४॥
सवधमान् परयय िनममाे िनरहाराे भूवा ं

शरणमुपगयतवमस सव खवदं  नेह नानात
कनेयाद महावााथानुभवानाैवाहमीित िनय
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िनवकपसमाधना वताे यितरित स संयासी स मुः स पूयः
स याेगी स परमहंसः साेऽवधूतः स ाण इित ॥ ५॥

जीवः पवंशकः वकपतचतवशिततवं परयय
षंशकपरमााहमित िनयाीवुाे भवित ॥ ६॥

तरयमरमित ावा जागरते सषुयवथाप इव य तं
यृं तसवमवातमव याे वसेय वावथायामप
तागवथा भवित स जीवुाे भवित ॥ ७॥
सकृभातसदानदानुभवैकगाेचराे वांराद
बापाेपरतः सव जगदावेन पयाेित भावयन्
कृतकृयाे भवित ॥ ८॥
िनः सदाऽचलगाः परमशातं वीकृय िनयशः
परमााहमेवेयखडानदः पूणः कृताथः परपूणपरमाकाशममनाः
ााेयवथः सयतसवेयवगाेऽनेकजाजतपुयपुपरप-

कैवयफलाेऽखडानदिनरतसवेशकमलाे ाहमीित कृत
कृयाे भवित ॥ ९॥
ैवाहमीयनवरतं णवानुसधानेन यः कृतकृयाे भवित
स परमहंसपराट् ॥ १०॥
भावाभावकलाविनमुः सवसंशयवतः पूणाहंभावः कृतकृयाे भवित ॥ ११॥
ाणाे ेष सवभूतैवभाित वजानवावते नाितवाद ॥ १२॥
अाड अारितः यावानेष वदां वरः ॥ १३॥
िनमषाध न ितत वृं मयीं वना ॥
यथा ितत ााः सनकााः शकादयः ॥ १५॥
अयारितरासीनाे िनरपेाे िनराशषः ॥ १६॥
सवैविनमुाे येवावितते ॥ १७॥
कपालं वृमूलािन कुचेलायसहायता ॥ १८॥
समता चैव सवेतुय लणम् ॥ १९॥
वेऽप याेऽभयुः याातीव वशेषतः ॥ २०॥
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ईेः ृतः ेाे वराे वादनाम् ॥ २१॥
िनमानानहाराे िनछसंशयः ॥ २२॥
अाड अारितरावान् समदशनः ॥ २३॥
ृवा पृा च भुा च ा ावा शभाशभम् ॥ २४॥
न यित लायित यः स शात इित कयते ॥ २५॥
अां ह परयय साे समतां गतः ॥ २६॥
अखेदाखेदाे यः सत इित कयते ॥ २७॥
नाकृतेन कृतेनाथाे न ुितृितवमैः ॥ २८॥
िनमथन इवााेधः स ितित यथा थतः ॥ २९॥
सयानावबाेधेन िनयमेकसमाधना ॥ ३०॥
सा एवावबुा ये ते साा याेगनः ृताः ॥ ३१॥
ाणािनलसंशाताै युा ये पदमागताः ॥ ३२॥
अनामयमनातं ते ृता याेगयाेगनः ॥ ३३॥
सखदःुखदशाधीरं साया ाेरत यम् ॥ ३४॥
िनःासा इव शैलें चं तय मृतं वदःु ॥ ३५॥
वाचामतीतवषयाे वषयाशादशाेझतः ॥ ३६॥
परानदरसाधाे रमते वानािन ॥ ३७॥
िनथः शातसदेहाे जीवुाे वभावनः ॥ ३८॥
अिनवाणाेऽप िनवाणदप इव थतः ॥ ३९॥
िनधनाेऽप सदा ताेऽयसहायाे महाबलः ॥ ४०॥
िनयतृाेऽयभुानाेऽयसमः समदशनः ॥ ४१॥
कुवप न कुवाणाभाेा फलभाेयप ॥ ४२॥
शररयशरराेऽसाै परछाेऽप सवगः ॥ ४३॥
अयारितरासीनः पूणः पावनमानसः ॥ ४४॥
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नैकमयेन न तयाथतयाथाेऽत न कमभः ॥ ४५॥
न समाधानजायायां यय िनवासनं मनः ॥ ४६॥
जगीवादपेण पयप परावत् ॥ ४७॥
न तपयित चपूं  ववेव पयित ॥ ४८॥
अहमं सदााद इित ह वेदनम् ॥ ४९॥
वसित ानात् सव ानैव त ॥ ५०॥
समाधमथकमाण मा कराेत कराेत वा ॥ ५१॥
दयेनासवेहाे मु एवाेमाशयः ॥ ५२॥
अरवारेयवातसंसारबधनात् ॥ ५३॥
तवमयादलयवादवधूत इतीयते ॥ ५४॥
याे वलामावणानायेव थतः पुमान् ॥ ५५॥
अितवणामी याेगी अवधूतः स कयते ॥ ५६॥
यथा रवः सवरसाभुे तानाप ह सवभः ॥ ५७॥
तथैव याेगी वषायभुे न लयते पुयपापै शः ॥ ५८॥
केवलं ससमः वछाे माैनी मुदतमानसः ॥ ५९॥
सताेषामृतपानेन ये शातातृिमागताः ॥ ६०॥
अाारामा महाानते महापदमागताः ॥ ६१॥
हषामषभयाेधकामकापयभः ॥ ६२॥
न यित लायित यः स जीवु उयते ॥ ६३॥
अहारमयीं या वासनां ललयैव यः ॥ ६४॥
ितित येयसयागी स जीवु उयते ॥ ६५॥
माैनवारहंभावाे िनमानाे मुमसरः ॥ ६६॥
यः कराेित गताेेगः स जीवु उयते ॥ ६७॥
यावती यकलना सकलेयं वलाेते ॥ ६८॥
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सा येन सु सया स जीवु उयते ॥ ६९॥
उेगानदरहतः समया वछया धया ॥ ७०॥
न शाेचते न चाेदेित स जीवु उयते ॥ ७१॥
सवेछाः सकलाः शाः सवेहाः सविनयाः ॥ ७२॥
धया येन परयाः स जीवु उयते ॥ ७३॥
जथितवनाशेषु साेदयातमयेषु च ॥ ७४॥
सममेव मनाे यय स जीवु उयते ॥ ७५॥
सवाधानचाे िनवकपे चदािन ॥ ७६॥
याे जीवित गतेहः स जीवु उयते ॥ ७७॥
यानाशावेतानाशाेऽाासनायः ॥ ७८॥
वासनायाे माेः स जीवु उयते ॥ ७९॥
िनवकपा च चाा वृः ेित कयते ॥ ८०॥
सा सवदा भवेय स जीवु उयते ॥ ८१॥
देहेयेवहंभाव इदंभावतदयके ॥ ८२॥
यय नाे भवतः ाप स जीवु उयते ॥ ८३॥
न यणाेभेदं कदाप सगयाेः ॥ ८४॥
या याे वजानाित स जीवु उयते ॥ ८५॥
साधुभः पूयमानाेऽप पीडमानाेऽप दजुनैः ॥ ८६॥
सममेव भवेय स जीवु उयते ॥ ८७॥
यथाथतमदं यय यवहारवताेऽप च ॥ ८८॥
अतं गतं थतं याेम स जीवु उयते ॥ ८९॥
नाेदेित नातमायाित सखे दःुखे मनःभा ॥ ९०॥
यथा ाथितयय स जीवु उयते ॥ ९१॥
याे जागित सषुिथाे यय जावते ॥ ९२॥
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यय िनवासनाे बाेधः स जीवु उयते ॥ ९३॥
रागेषभयादनामनुपं चरप ॥ ९४॥
याेऽतयाेमवदयछः स जीवु उयते ॥ ९५॥
यय नाहृ ताे भावाे बुयय न लयते ॥ ९६॥
कुवताेऽकुवताे वाप स जीवु उयते ॥ ९७॥
यााेजते लाेकाे लाेकााेजते च यः ॥ ९८॥
हषामषभयाेुः स जीवु उयते ॥ ९९॥
यः समताथजालेषु यवहायप शीतलः ॥ १००॥
पराथेवव पूणाा स जीवु उयते ॥ १०१॥
जहाित यदा कामासवागताुने ॥ १०२॥
मय सवाके तः स जीवु उयते ॥ १०३॥
चैयवजतचाे पदे परमपावने ॥ १०४॥
अधचाे वातः स जीवु उयते ॥ १०५॥
इदं जगदयं साेऽहं यजातमवातवम् ॥ १०६॥
यय चे न फुरित स जीवु उयते ॥ १०७॥
शातसंसारकलनः कलावानप िनकलः ॥ १०८॥
यः सचाेऽप िनः स जीवु उयते ॥ १०९॥
चदााहं परााहं िनगुणाेऽहं परापरः ॥ ११०॥
अामाेण यतेस जीवु उयते ॥ १११॥
देहयाितराेऽहं शचैतयमयहम् ॥ ११२॥
ाहमित ययातः स जीवु उयते ॥ ११३॥
यय देहादकं नात यय ेित िनयः ॥ ११४॥
परमानदपूणाे यः स जीवु उयते ॥ ११५॥
िनयानदः साा यचताववजतः ॥ ११६॥
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कदतवहीनाे यः स जीवु उयते ॥ ११७॥
अहं ायहं ायहं ेित िनयः ॥ ११८॥
चदहं चदहं चेित स जीवु उयते ॥ ११९॥
इित जीवुवाायेकाेनवंशयधकं शतम् ॥ ११९॥

अमं करणं समाम् ।

९ अथ साधातकवानुभूितवाािन । (११८)
याेऽसावसाै पुषः साेऽहम ॥ १॥
ताेऽहं साेऽसाै याेऽसाै साेऽहम् ॥ २॥
तं शातमचलमयानदचन एवा ॥ ३॥
तपूणानदैकबाेधतैवाहम ॥ ४॥
वं वाहम भगवाे देव तेऽहं वै वमस ॥ ५॥
सदानदाकाेऽहमजाेऽहं परपूणाेऽहम ॥ ६॥
शाैताहम् ॥ ७॥
वाचामगाेचरिनराकारपरवपाेऽहमेव ॥ ८॥
सदाेलाेऽवातकायहीनः वाा बधहरः सवदा ैतरहत

अानदपः सवाधानसााे िनरतावातमाेमाेहाेऽहमेवाहमाें
तपरं  रामचदाकः साेऽहमाें तामभः
परं याेती रसाेऽहमाेम् ॥ ९॥

तपरः परमपुषः पुराणपुषाेमाे िनयशबुमुसय-
परमानदानतायपरपूणः परमाा ैवाहं रामाेऽ ॥ १०॥

िषु धामस याेयं भाेा भाेग यवेत् ॥ ११॥
तेयाे वलणः साी चााेऽहं सदाशवः ॥ १२॥
मयेव सकलं जातं मय सव िततम् ॥ १३॥
मय सव लयं याित तायमयहम् ॥ १४॥
िनवाणाेऽ िनरहाेऽ िनरंशाेऽ िनरसतः ॥ १५॥
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चदााऽ िनरंशाेऽ परापरववजतः ॥ १६॥
ैवाहं सववेदातवें नाहं वें याेमवातादपम् ॥ १७॥
पं नाहं नाम नाहं न कम ैवाहं सदानदपम् ॥ १८॥
िनयः शाे बुमुवभावः सयः सूः
सवभुातीयः ॥ १९॥
अानदाधयपरः साेऽहम यधातना संशीितरत ॥ २०॥
साेऽहमक ः परं याेितरक याेितरहं शवः ॥ २१॥
अायाेितरहं शः सवयाेितरसावहाेम् ॥ २२॥
ैतभाववमुाेऽ सदानदलणः ॥ २३॥
शबाेधवपाेऽहं केवलाेऽहं सदाशवः ॥ २४॥
िनयाेऽयवकाराेऽ िनगुणाेऽ िनराकृितः ॥ २५॥
िनवकपाेऽ िनयाेऽ िनरालबाेऽ िनयः ॥ २६॥
केवलाखडबाेधाेऽहं वानदाेऽहं िनरतरः ॥ २७॥
सयं ानमनतं यपरं ाहमेव तत् ॥ २८॥
केवलं चसदानदं ैवाहं जनादनः ॥ २९॥
अशभाशभसपैः संशाताेऽ िनरामयः ॥ ३०॥
नेािनकलनः संवापराेऽयहम् ॥ ३१॥
अतयायहमााेऽिनदेयाेऽहमलणः ॥ ३२॥
अैताेऽहं पूणाेऽहमबााेऽहमनतरः ॥ ३३॥
अयानदवानघनाेऽयहमवयः ॥ ३४॥
अवाकायहीनाेऽहमवानसगाेचरः ॥ ३५॥
अाचैतयपाेऽहमहमानदचनः ॥ ३६॥
अाकामाेऽहमाकाशापरमाेराेऽयहम् ॥ ३७॥
चदानदाेऽयहं चेता चनयाेऽयहम् ॥ ३८॥
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याेितमयाेऽयहं यायााेितषां याेितरयहम् ॥ ३९॥
िनयाेऽहं िनरवाेऽहं िनयाेऽम िनरनः ॥ ४०॥
िनमलाे िनवकपाेऽहं िनरायाताेऽ िनलः ॥ ४१॥
िनवकाराे िनयपूताे िनगुणाे िनपृहाेऽयहम् ॥ ४२॥
िनरयाे िनयताहं िनरपेाेऽ िनकलः ॥ ४३॥
पुषः परमााहं पुराणः परमाेऽयहम् ॥ ४४॥
पूणानदैकबाेधाेऽहं यगेकरसाेऽयहम् ॥ ४५॥
ाताेऽहं शाताेऽहं काशः परमेरः ॥ ४६॥
एकधा चयमानाेऽहं ैताैतवलणः ॥ ४७॥
शाेऽ शः शाताेऽ शाताेऽ शवाेऽयहम् ॥ ४८॥
अहं सकृभाताेऽ वे मह सदा थतः ॥ ४९॥
मानावमानहीनाेऽ िनगुणाेऽ शवाेऽयहम् ॥ ५१॥
ैताैतवहीनाेऽ हीनाेऽ साेऽयहम् ॥ ५२॥
भावाभाववहीनाेऽ भाषाहीनाेऽ भायहम् ॥ ५३॥
शूयाशूयवहीनाेऽ शाेभनाशाेभनाेऽयहम् ॥ ५४॥
सदसेदहीनाेऽ सपरहताेऽयहम् ॥ ५५॥
नानाभेदहीनाेऽ खडानदवहः ॥ ५६॥
बधमाेवहीनाेऽ शं ा साेऽयहम् ॥ ५७॥
चादसवहीनाेऽ परमाेऽ परापरः ॥ ५८॥
सदा वचारपाेऽ िनवचाराेऽ साेऽयहम् ॥ ५९॥
यातृयानवहीनाेऽ येयहीनाेऽ साेऽयहम् ॥ ६०॥
लयालयवहीनाेऽ लयहीनरसाेऽयहम् ॥ ६१॥
मातृमानवहीनाेऽ मेयहीनः शवाेऽयहम् ॥ ६२॥
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सवेयवहीनाेऽ सवकमकृदयहम् ॥ ६३॥
मुदतामुदतायाेऽ सवमाैनफलाेऽयहम् ॥ ६४॥
षकारवहीनाेऽ षाेशरहताेऽयहम् ॥ ६५॥
देशकालवमुाेऽ दगबरसखाेऽयहम् ॥ ६६॥
अखडाकाशपाेऽ खडाकारमयहम् ॥ ६७॥
पमुचाेऽ परहताेऽयहम् ॥ ६८॥
सवकाशपाेऽ चायाेितरयहम् ॥ ६९॥
कालयवमुाेऽ कामादरहताेऽयहम् ॥ ७०॥
मुहीनाेऽ मुाेऽ माेहीनाेऽयहम् सदा ॥ ७१॥
गतयदेशहीनाेऽ गमनादववजतः ॥ ७२॥
सवदा समपाेऽ शाताेऽ पुषाेमः ॥ ७३॥
चदराेऽहं सयाेऽहं वासदेवाेऽजराेऽमरः ॥ ७४॥
अहमेवारं  वासदेवायमयम् ॥ ७५॥
परवपाेऽहं परमानदमयहम् ॥ ७६॥
केवलं ानपाेऽहं केवलं परमाेऽयहम् ॥ ७७॥
केवलं शातपाेऽहं केवलं चयाेऽयहम् ॥ ७८॥
केवलं िनयपाेऽहं केवलं शाताेऽयहम् ॥ ७९॥
केवलं सयपाेऽहमहं याहमयहम् ॥ ८०॥
केवलं तयपाेऽ तयातीताेऽ केवलः ॥ ८१॥
केवलाकारपाेऽ शपाेऽयहं सदा ॥ ८२॥
िनवकपवपाेऽ िनरहाेऽ िनरामयः ॥ ८३॥
अपरछपाेऽ नतानदपवान् ॥ ८४॥
अाारामवपाेऽ अहमाा सदाशवः ॥ ८५॥
अादमयातशूयाेऽ ाकाशसशाेऽयहम् ॥ ८६॥
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िनयशचदानदः सामााेऽहमययः ॥ ८७॥
िनयबुवशैकः सदानदमयहम् ॥ ८८॥
भूमानदवपाेऽ भाषाहीनाेऽयहं सदा ॥ ८९॥
सवाधानपाेऽ सवदा चनाेऽयहम् ॥ ९०॥
चवृवहीनाेऽहं चदाैकरसाेऽयहम् ॥ ९१॥
अहं ैव सव यादहं चैतयमेव ह ॥ ९२॥
अहमेवाहमेवा भूमाकारवपवान् ॥ ९३॥
अहमेव महानाा हमेव परापरः ॥ ९४॥
अहमयवदाभाम हमेव शररवत् ॥ ९५॥
अहं शयवदाभाम हं लाेकयायः ॥ ९६॥
अहं कालयातीताे हं वेदैपासतः ॥ ९७॥
अहं शाेण िनणीत अहं चे यवथतः ॥ ९८॥
अानदघन एवाहमहं ा केवलम् ॥ ९९॥
अानािन तृाेऽ पाे हमययः ॥ १००॥
अाकाशादप सूाेऽहमाताभाववानहम् ॥ १०१॥
सामावपाेऽहं शमाेवपवान् ॥ १०२॥
सयानदवपाेऽहं ानानदघनाेऽयहम् ॥ १०३॥
नामपवमुाेऽहमहमानदवहः ॥ १०४॥
अादचैतयमााेऽहमखडैकरसाेऽयहम् ॥ १०५॥
सव पूणपाेऽहं परामृतरसाेऽयहम् ॥ १०६॥
एकमेवातीयं सैवाहं न संशयः ॥ १०७॥
अहमेव परं  हमेव गुराेगुः ॥ १०८॥
सवानकाशाेऽ मुयवानवहः ॥ १०९॥
तयातयकाशाेऽ तयातयादवजतः ॥ ११०॥
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शवपं गगनाेपमं परं सकृभातं वजमेकमरम् ॥ १११॥
अलेपकं सवगतं यदययं तदेव चाहं सकलं वमु ॐ ॥ ११२॥
अहं ा माेऽयं जपापं वनाशयेत् ॥ ११३॥
अहं ा माेऽयं भेदबुं वनाशयेत् ॥ ११४॥
अहं ा माेऽयं काेटदाेषं वनाशयेत् ॥ ११५॥
अहं ा माेऽयं ानानदं यछित ॥ ११६॥
सवमासमुसृय इमं मं समयसेत् ॥ ११७॥
साे माेमवााेित नात सदेहमवप ॥ ११८॥
इित वानुभूितवाािन अादशाेरशतम् ॥ ११८॥

नवमं करणं समाम् ।

१० अथ साधातकसमाधवाािन । (५०)
जीवापरमाैावथा िपुटरहता परमानदवपा

शचैतयाका समाधः ॥ १॥
यातृयाने वहाय िनवातथतदपवेयैकगाेचरं चं समाधः ॥ २॥
मनः चारशूयं परमािन लनं भवित ॥ ३॥
ाे ानेन वाने ेये परमािन द संथते देहे
लधशातपदं गते तदा भा मनाेबुशूयं भवित ॥ ४॥
ाणापानयाेरैं कृवा धृतकुकाे नासादशनढभावनया

कराु लभः षमुखीकरणेन णवविनं िनशय मनत
लनं भवित ॥ ५॥

पयःवानतरं धेनुतनीरमव सवेयवगे परने मनाेनाशं
भवित ॥ ६॥

यदा पावितते ानािन मनसा सह ॥ ७॥
बु न वचेित तामाः परमां गितम् ॥ ८॥
संशातसवसपा या शलावदवथितः ॥ ९॥
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जााविनमुा सा वपथितः परा ॥ १०॥
मातेमयसारे मनःथैय जायते ॥ ११॥
याे मनः सथरभावः सैवावथा मनाेनी ॥ १२॥
सपाेऽसाै मनाेनाशाे जीवुय वते ॥ १३॥
िनाघपनाशत वतते देहमुके ॥ १४॥
चे चैयदशाहीने या थितः ीणचेतसाम् ॥ १५॥
साेयते शातकलना जायेव सषुता ॥ १६॥
नैता च वः सपानामभावनात् ॥ १७॥
सषुभावाे नायेतदभावाडताथतेः ॥ १८॥
सवावबाेध एवासाै वासनातृणपावकः ॥ १९॥
ाेः समाधशदेन न त तूणीमवथितः ॥ २०॥
िनवकारतया वृया ाकारतया पुनः ॥ २१॥
वृवरणं सयसमाधरभधीयते ॥ २२॥
यासवबाेधेन रागेषादतानवे ॥ २३॥
रितवलाेदता या सा समाधरभधीयते ॥ २४॥
अहमेव परं  ाहमित संथितः ॥ २५॥
समाधः स त वेयः सववृिनराेधकः ॥ २६॥
समाधः संवदुपः परजीवैकतां ित ॥ २७॥
यानय वृितः सयसमाधरभधीयते ॥ २८॥
समाहता िनयतृा यथाभूताथदशनी ॥ २९॥
समाधशदेन परा ाेयते बुधैः ॥ ३०॥
अधा िनरहारा ेवननुपाितनी ॥ ३१॥
समाध शदेन मेराेः थरतरा थितः ॥ ३२॥
िना वगताऽभीा हेयाेपादेयवजता ॥ ३३॥
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समाध शदेन परपूणमनाेगितः ॥ ३४॥
सलले सैधवं यसायं भजित याेगतः ॥ ३५॥
तथामनसाेरैं समाधरभधीयते ॥ ३६॥
यसमवं तयाेर जीवापरमानाेः ॥ ३७॥
समतनसपः समाधरभधीयते ॥ ३८॥
भाशूयं मनःशूयं बुशूयं िनरामयम् ॥ ३९॥
सवशूयं िनराभासं समाधरभधीयते ॥ ४०॥
ाकारमनाेवृवाहाेऽहृ ितं वना ॥ ४१॥
सातसमाधः याानायासकषतः ॥ ४२॥
शातवृकं चं परमानददपकम् ॥ ४३॥
असातनामायं समाधयाेगनां यः ॥ ४४॥
वानुभूितरसावेशाृयशदावुपेतः ॥ ४५॥
िनवकपसमाधः यावातथतदपवत् ॥ ४६॥
भाशूयं मनःशूयं बुशूयं चदाकम् ॥ ४७॥
अतयावृपाेऽसाै समाधमुिनभावतः ॥ ४८॥
ऊवपूणमधःपूण मयपूण शवाकम् ॥ ४९॥
सााधमुखाे ेष समाधः पारमाथकः ॥ ५०॥
इित साधातकसमाधवाािन पाशत् ॥ ५०॥

दशमं करणं समाम् ।

११ अथ साधातकावधवपवाेषु नानालवपवाािन ॥ (३२)
ाेय ाें मनसाे मनाे याचाे ह वाचं स उ ाणय ाणः ॥ १॥
याे वै भूमा तसखम् ॥ २॥
याे वै भूमा तदमृतम् ॥ ३॥
नेित नेित नेतादित नेययपरमयथ नामधेयꣳ
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सयय सयमित ाणा वै सयं तेषामेव सयम् ॥ ४॥
रातेदातः परायणम् ॥ ५॥
स पयगामकायमणमावरꣳ शमपापवम् ॥ ६॥
णवाे परं  णव परः ृतः ॥ ७॥
न िनराेधाे न चाेपन बाे न च साधकः ॥ ८॥
न मुमुन वै मु इयेषा परमाथता ॥ ९॥
अखडैकरसं शामखडैकरसा यी ॥ १०॥
अखडैकरसाे देह अखडैकरसं मनः ॥ ११॥
अखडैकरसं सूमखडैकरसाे वराट् ॥ १२॥
अखडैकरसावा खडैकरसाेऽययः ॥ १३॥
अखडैकरसं गाेयमखडैकरसः शशी ॥ १४॥
अखडैकरसं ेमखडैकरसा मा ॥ १५॥
अखडैकरसातारा अखडैकरसाे रवः ॥ १६॥
अखडैकरसाे ाता अखडैकरसा थितः ॥ १७॥
अखडैकरसा माता अखडैकरसः पता ॥ १८॥
अखडैकरसाे राजा अखडैकरसं पुरम् ॥ १९॥
अखडैकरसं तारमखडैकरसाे जपः ॥ २०॥
सववजतचां वा मा च चयम् ॥ २१॥
अादरतं च चां गुशयाद चयम् ॥ २२॥
यं यद चामत चेयं सदा ॥ २३॥
सवाय च चां देहामेव ह ॥ २४॥
अहं वं चैव चां मूतामूताद चयम् ॥ २५॥
पुयं पापं च चां जीवावहः ॥ २६॥
देहयवहीनवाकालयववजनात् ॥ २७॥
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जीवयगुणाभावाापयववजनात् ॥ २८॥
लाेकयवहीनवासवमाेित शासनात् ॥ २९॥
चाभावातनीयं देहाभावारा न च ॥ ३०॥
पादाभावाितनात हताभावाया न च ॥ ३१॥
मृयुनात जनाभावाुभावासखादकम् ॥ ३२॥
इित साधातकनानालवपवाािन ािंशत् ॥ ३२॥

एकादशं करणं समाम् ।

१२ अथ साधातकपुंलवपवाािन । (३०)
स एषाेऽकलाेऽमृतः ॥ १॥
नातःं न बहःं नाेभयतःं न ानघनं न ं

नामयमयवहायमामलणमचयमयपदेय-
मैकाययसारं पाेपशमं शातं शवमैतं

चतथ मयते स अाा स वेयः ॥ २॥
अमातथाेऽयवहायः पाेपशमः शवाेऽैतः ॥ ३॥
य नायपयित नायणाेित नायजानाित स भूमा ॥ ४॥
स एष नेितनेयााऽगृाे न ह गृतेऽशीयाे न ह शीयतेऽसाे

न ह सयतेऽसताे न यथते न रयित ॥ ५॥
रसघन एवैवं वाऽरेयमाानतराेऽबाः कृः ानघन एव ॥ ६॥
तानाे वलने मनस गते सपवकपे दधे पुयपापे सदाशवः

ॐ शाकः सवावथितः वयंयाेितः शाे िनयाे िनरनः
शाततमः काशयित ॥ ७॥

एष शः पूतः शूयः शाताेऽाणाेऽनीशाानताेऽयः थरः
शाताेऽजः वतः वे मह ितित ॥ ८॥

चषाे ा ाेय ा मनसाे ा वाचाे ा बुेा
ाणय ा तमसाे ा सवय ा ततः सवादयाे
वलणः सनाेऽयं चन अानदघन एवैकरसाेऽयवहायः ॥ ९॥
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सााे िनयः शाे बुः सयाे मुाे िनरनाे वभुरयानदः
परः यगेकरसः ॥ १०॥

अाेऽयवहायाेऽयपाे नापः सायवशेषः सवाेऽनताेऽभाेऽयाे
वदतावदतापरः ॥ ११॥

अैतपरमानदाे वभुिनयाे िनकलाे िनवकपाे िनरनाे िनरायातः
शाे देव एकाे नारायणाे न तीयाेऽत कत् ॥ १२॥

अचवतरकणाे वतःकण अपादाे वतःपाद
अपाणवतःपाणरहमशरा वतःशरा वामाैकसंयाे वापः ॥ १३॥

दयाे मूतः पुषः सबाायतराे जः ॥ १४॥
अाणाे मनाः शाे रापरतः परः ॥ १५॥
अैतः सवभावानां देवतयाे वभुः ृतः ॥ १६॥
अपूवाेऽनतराेऽबााे न परः णवाेऽययः ॥ १७॥
अमााेऽनतमा ैतयाेपशमः शवः ॥ १८॥
कमायः सवभूताधवासः साी चेता केवलाे िनगुण ॥ १९॥
सवसपरहतः सवनादमयः शवः ॥ २०॥
सववजतचाः सवानदमयः परः ॥ २१॥
सवानुभविनमुः सवयानववजतः ॥ २२॥
अााऽनाववेकादभेदाभेदववजतः ॥ २३॥
महावााथताे दरूाे ाीयितदरूतः ॥ २४॥
तछदवयवंशदहीनाे वााथवजतः ॥ २५॥
रारवहीनाे याे नादातयाेितरेव सः ॥ २६॥
अखडैकरसाे वाहमानदाेऽीितवजतः ॥ २७॥
यदशनिनमुः केवलामलपवान् ॥ २८॥
िनयाेदताे िनराभासाे ा साी चदाकः ॥ २९॥
स एव वदतादयतथैवावदतादप ॥ ३०॥
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इित साधातकपुंलवपवाािन िंशत् ॥ ३०॥
ादशं करणं समाम् ।

१३ अथ साधातकीलवपवाािन । (१२)
अलाैककपरमानदलणाखडामततेजाेराशः ॥ १॥
भावाभावकलाविनमुा चाऽतीयसंवः
सदानदलहर महािपुरसदर बहरतरवय
वयमेकैव वभाित ॥ २॥
सवसपरहता सवसंाववजता ॥ ३॥
सैषा चदवनाशाा वाेयादकृता भधा ॥ ४॥
अाकाशशतभागाछा ेषु िनकलपणी ॥ ५॥
नातमेित न चाेदेित नाेित न ितित ॥ ६॥
न च याित न चायाित न च नेह चेह चत् ॥ ७॥
सैषा चदमलाकारा िनवकपा िनरापदा ॥ ८॥
महाचदेकैवेहात महासेित चाेयते ॥ ९॥
िनकला समा शा िनरहारपणी ॥ १०॥
सकृभाता वमला िनयाेदयवती समा ॥ ११॥
सा परमाेित नामभः परगीयते ॥ १२॥
इित ीलवपवाािन ादश ॥ १२॥

याेदशं करणं समाम् ।

१४ अथ नपुंसकलवपवाािन ॥ (३९)
अयदेव तदतादथाे अवदतादध ॥ १॥
यदेयमामगाेमवणमचःाें तदपाणपादम् ॥ २॥
सदेव साेयेदम अासीदेकमेवातीयम् ॥ ३॥
अथूलमनववमदघमलाेहतमेहमछायमतमाेऽवावनाकाश-
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मसमरसमगधमचकमाेमवागमनाेऽतेजकमाण-

ममुखममामनतरमबाम् ॥ ४॥
िनयं शं मुं सयं सूं परपूणमयं सदानदचां

पुरतः सवभातमैतमचयमलं वकाशमानदघनम् ॥ ५॥
एतशदमपशमपमरसमगधमवयमदातयमगतय-

मवसजयतयमनानदयतयममतयमबाेयमनहतयतय-
मचेतयतयमाणमतयमपानयतयमयानयतयमनुदानयतय-
मसमानयतयमिनयमवषयमकरणमलणमसमगुण-

मवयमयपदेयमसवमरजकमतमकममायमभयमयाैपिनषदमेव
सवभातं सकृभातं पुरताेऽासवभातमयम् ॥ ६॥

अिनवचनीयं याेितः सवयापकं िनरितशयानदलणं परमाकाशम् ॥ ७॥
त तापयातीतं षाेशविनमुं षडूमवजतं पकाेशातीतं

षाववकारशूयमेवमादसव वलणम् ॥ ८॥
िनपवं याेितरायतरं सवमायातीतमयगेकरसमतीयम् ॥ ९॥
ताेितरेकमतीयं सवकपनातीतं वमरमेकं सदा चकात

सदानदम् ॥ १०॥
यसयं वानमानदं िनयं िनरनं सवगतं ससूं

सवताेमुखिनदेयममृतं िनकलम् ॥ ११॥
एकमैतं िनकलं िनयं शातं िनरितशयमनामयमैतं चतथ

वणुातीतमेकमाशायम् ॥ १२॥
अयमनातमशेषवेदवेदातवेमिनदेयमिनमयवमाशायमैतं

चतथ सवाधारमनाधारमिनरयम् ॥ १३॥
अशदमपशमपमययं तथाऽरसयमगधव यत् ॥ १४॥
परं वानारं जानां यदचमदणुयाेऽणु च ॥ १५॥
बृह तयमचयपं सूा तसूतरं वभाित ॥ १६॥
एतेयं िनयमेवासंथं नातः परं वेदतयं ह कत् ॥ १७॥
अघाेषमयनमवरं च यालकठाेमनासकं च यत् ॥ १८॥
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अरेफजातमुभयाेवजतं यदरं न रते कथत् ॥ १९॥
अगाेचरं मनाेवाचामवधूतादसवम् ॥ २०॥
सामाकाशैककाशं भावनाितगम् ॥ २१॥
अहेयमनुपादेयमसामायवशेषणम् ॥ २२॥
वं तमतगीरं न तेजाे न तमततम् ॥ २३॥
िनकलं िनमलं शातं सवातीतं िनरामयम् ॥ २४॥
न शूयं नाप चाकार न यं नाप दशनम् ॥ २५॥
चां चैयरहतमनतमजरं शवम् ॥ २६॥
चैयानुपातरहतं सामायेन च सवगम् ॥ २७॥
अनामयमनाभासमनामकमकारणम् ॥ २८॥
मनाेवचाेयामां पूणापूण सखासखम् ॥ २९॥
ृदशनयादवजतं तददं पदम् ॥ ३०॥
शं सूं िनराकारं िनवकारं िनरनम् ॥ ३१॥
अमाणमिनदेयममेयमतीयम् ॥ ३२॥
िनलेपकं िनरापायं कूटथमचलं वम् ॥ ३३॥
सनं चनं िनयमानदघनमययम् ॥ ३४॥
यगेकरसं पूणमनतं वताेमुखम् ॥ ३५॥
अहेयमनुपादेयमनादेयमनायम् ॥ ३६॥
शं बुं सदा मुमनामकमपकम् ॥ ३७॥
सपसयवशालते त चे संसारमाेहमहका गलता भवत ॥ ३८॥
वछं वभाित शरदव खमागतायां चामेकमजमामनतमतः ॥ ३९॥
इित साधातकनपुंसकलवपवाायेकाेनचवारंशत् ॥३९॥

चतदशं करणं समाम् ।

१५ अथ साधातकावपमहावाािन । (४०)
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अाकाशाे ह वै नाम नामपयाेिनवहता ते यदतरा त तदमृतं स अाा ॥ १॥
इदं सव यदयमाा ॥ २॥
चदेकरसाे यमाा ॥ ३॥
अताे यमाा ॥ ४॥
अनुाता यमाा ॥ ५॥
अनुैकरसाे यमाा ॥ ६॥
अवकपाे यमाा ॥ ७॥
देहादेः परतरवाैव परमाा ॥ ८॥
अखडैकरसाे यमाा ॥ ९॥
िनगुणः साीभूताे िनयाे िनरवयवाा ॥ १०॥
वरजः पर अाकाशादज अाा महान् वः ॥ ११॥
एकाे देवः सवभूतेषु गूढः सवयापी सवभूतातराा ॥ १२॥
िनःशदं परमं  परमाा समीयते ॥ १३॥
सकले िनकले भावे सवाायवथतः ॥ १४॥
सवदा सवकृसवः परमाेयुदातः ॥ १५॥
अनातावभासाा परमाेह वते ॥ १६॥
िनयः सवगताे ाा कूटथाे दाेषवजतः ॥ १७॥
तपरः परमाा च ीरामः पुषाेमः ॥ १८॥
सवकारणकायाा कायकारणवजतः ॥ १९॥
सवातीतवभावाा नादातयाेितरेव सः ॥ २०॥
िनवकपवपाा सवकपववजतः ॥ २१॥
सदा समाधशूयाा अादमयातवजतः ॥ २२॥
ानवाहीनाा अहं ावजतः ॥ २३॥
तवमयादहीनाा अयमाेयभावकः ॥ २४॥
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अाेारवायहीनाा सववायववजतः ॥ २५॥
सव पूणपाा सवाावशेषकः ॥ २६॥
शचैतयपाा सवसववजतः ॥ २७॥
अानदाा याे ाा माेाा बधवजतः ॥ २८॥
शूयाा सूपाा वाा वहीनकः ॥ २९॥
सामावपाा नायकगयम् ॥ ३०॥
अपरछपाा अणुथूलादवजतः ॥ ३१॥
नामपवहीनाा परसंवसखाकः ॥ ३२॥
सायसावहीनाा कक कन ॥ ३३॥
मुामुवपाा मुामुववजतः ॥ ३४॥
ैताैतवपाा ैताैतादवजतः ॥ ३५॥
िनकलाा िनमलाा बुाा पुषाकः ॥ ३६॥
अाेितशदहीनाे य अाशदाथवजतः ॥ ३७॥
सदानदहीनाे य एषैवाा सनातनः ॥ ३८॥
यय कहनात कदतः कय च ॥ ३९॥
यय लं पं वा ैवाा न संशयः ॥ ४०॥
इित साधातकावपवाािन चवारंशत् ॥ ४०॥

पदशं करणं समाम् ।

१६ अथ साधातकसववपवाािन ॥ (४०)
ॐकार एवेदं सवम् ॥ १॥
स एवाधतास उपरास पास पुरतास

दणतः स उरतः स एवेदं सवम् ॥ २॥
अहमेवाधतादहमुपरादहं पादहं

पुरतादहं दणताे।अाहमुरताे।अाहमेवेदं सवम् ॥ ३॥
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अाैवाधतादााेपरादाा पादाा
पुरतादाा दणत अााेरत अाैवेदं सवम् ॥ ४॥

अाैवेदममृतमदं ेदं सवम् ॥ ५॥
एतैतसवम् ॥ ६॥
नारायण एवेदं सवम् ॥ ७॥
सदानदपमदं सवम् ॥ ८॥
सामां हीदं सवम् ॥ ९॥
मवपमेवेदं सवम् ॥ १०॥
स एव सव यतूं य भयं सनातनम् ॥ ११॥
वयं ा वयं वणुः वयमः वयं शवः ॥ १२॥
वयं वमदं सव वादय कन ॥ १३॥
मभूमाै जलं सव मभूमामेव तत् ॥ १४॥
जगयमदं सव चां ववचारतः ॥ १५॥
भववजतचां सव चामेव ह ॥ १६॥
यक क सव चामेव ह ॥ १७॥
अखडैकरसं सव यामेव ह ॥ १८॥
भूतं भयं भवय सव चामेव ह ॥ १९॥
ाता चाप सव चामेव ह ॥ २०॥
य याव दरूथं सव चामेव ह ॥ २१॥
चााात लयं च सव चामेव ह ॥ २२॥
अानाेऽया गितनात सवमामयं जगत् ॥ २३॥
अानाेऽयुषं नात सवमामयं जगत् ॥ २४॥
सवमाैव शाा सव चामयम् ॥ २५॥
सव च खवदं  िनयचनमतम् ॥ २६॥
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समतं खवदं  सवमाेदमाततम् ॥ २७॥
न वं नाहं न चायं वा सव ैव केवलम् ॥ २८॥
न तदत न याहं न तदत न तयम् ॥ २९॥
कमयदभवाछाम सव सयं ततम् ॥ ३०॥
ातरातनायेव सव ैव केवलम् ॥ ३१॥
न देहाे न च कमाण सव ैव केवलम् ॥ ३२॥
लणायवानं सव ैव केवलम् ॥ ३३॥
जगााचदाभाित सव ैव केवलम् ॥ ३४॥
मामदं सव  मामस ह ॥ ३५॥
मां तं सव मां रसं सखम् ॥ ३६॥
मां ुतं सव वयं ैव केवलम् ॥ ३७॥
ैव सव चां मां जगयम् ॥ ३८॥
सव शातमजमेकमनादमयमाभावरं वदनमामचैयमचम् ॥ ३९॥
सव शातमित शदमयी च बाेधाधमेव ह मुधैव तदाेमतीदम् ॥ ४०॥
इित साधातकसववपवाािन चवारंशत् ॥ ४०॥

षाेडशं करणं समाम् ।

१७ अथ साधातकवपवाािन । (९४)
सव ेतद्  ॥ १॥
अयमाा  ॥ २॥
सयं ानमनतं  ॥ ३॥
ा िता ानं  ॥ ४॥
तदेताऽपूवमनपरमनतरमबामयमाा  सवानुभूः ॥ ५॥
वानमानदं  ॥ ६॥
अजराेऽमराेऽमृताेऽभयाे ाभयं वै  ॥ ७॥
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सवभूतथमेकं नारायणं कारणंपुषमकारणं परं ाेम् ॥ ८॥
वयं काशः वयं  ॥ ९॥
तदेतदयं वयंकाशमहानदमाैवैतदभय-
ममृतमेत ॥ १०॥
सदेव पुरतासं  ॥ ११॥
अाकाशवसूं केवलसामावभावं परं  ॥ १२॥
अतीयमखलाेपाधविनमुं तसकलशुपबृंहतमनानतं

िनयं शवं शातं िनगुणमयादवायमिनवायं चैतयं  ॥ १३॥
एकमेवातीयं  ॥ १४॥
सवदानवछं परं  ॥ १५॥
सदानदतेजःपं तारकं  ॥ १६॥
तयमुमवयं सयानानतानदपरपूण सनातनमेकमेवातीयं  ॥ १७॥
चवपं िनरनं परं  ॥ १८॥
तवंपदलयं यगभं  ॥ १९॥
अखडाथ परं  ॥ २०॥
सवकालाबाधतं  ॥ २१॥
सगुणिनगुणवपं  ॥ २२॥
अादमयातशूयं  ॥ २३॥
मायातीतगुणातीतं  ॥ २४॥
अनतममेयाखडपरपूण  ॥ २५॥
अतीयपरमानदिनयशबुमुसयवपयापकाभापरछं  ॥ २६॥
सदानदवकाशं  ॥ २७॥
मनाेवाचामगाेचरं  ॥ २८॥
देशतः कालताे वततः परछेदरहतं  ॥ २९॥
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अखलमाणागाेचरं  ॥ ३०॥
तरयं िनराकारमेकं  ॥ ३१॥
अैतमिनवायं  ॥ ३२॥
शवं शातममृतं च परं  ॥ ३३॥
यदेकमरं िनयं शवं सां परं  ॥ ३४॥
असावादयाे  ॥ ३५॥
ॐमयेतदरं परं  ॥ ३६॥
ैवेदममृतं पुरता पा दणताेरेण ॥ ३७॥
अधाेव सृतं ैवेदं वमदं वरम् ॥ ३८॥
तदेव िनकलं  िनवकपं िनरनम् ॥ ३९॥
चैतयमेकं ातः ानं  मयप ॥ ४०॥
शदेन त वकाशापकम् ॥ ४१॥
एतावविनमुं त  तपरम् ॥ ४२॥
चाापरमं  चााात काेऽप ह ॥ ४३॥
अखडैकरसं  चाा ह वते ॥ ४४॥
सदाेदतं परं  याेितषामुदयाे यतः ॥ ४५॥
यलयते शदतपरं  गीयते ॥ ४६॥
सवश परं  िनयमापूणमयम् ॥ ४७॥
सा सवपदाथानां गयं ाभधं पदम् ॥ ४८॥
परं  परं सवं सदानदलणम् ॥ ४९॥
अरं परमं  िनवशेषं िनरनम् ॥ ५०॥
ैवैकमनातमधववजृते ॥ ५१॥
न कावनाकारं य परं वदःु ॥ ५२॥
एकमेवायं  नेह ननात कन ॥ ५३॥
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ैव वते साातताेऽवतताेऽप च ॥ ५४॥
तावषयं  सयानसखायम् ॥ ५५॥
शातं च तदतीतं च परं  तदुयते ॥ ५६॥
अनुभूितपरं तासारं ेित कयते ॥ ५७॥
यददं  पुछायं सयानायाकम् ॥ ५८॥
सपूं परमं  िपरछेदवजतम् ॥ ५९॥
तानदमं िनगुणं सयचनम् ॥ ६०॥
सवाधानमं परं  सनातनम् ॥ ६१॥
ानमेव त सयानलणम् ॥ ६२॥
अतीयुे जगसव सपूं  तवेत् ॥ ६३॥
भातीयुे जगसव भानं ैव केवलम् ॥ ६४॥
मां चदाकाशं सदानदमयम् ॥ ६५॥
णाेऽयतरात णाेऽयग च ॥ ६६॥
णाेऽयदहं ना णाेऽयफलं न ह ॥ ६७॥
णाेऽयृणं नात णाेऽयपदं न ह ॥ ६८॥
णाेऽयुनात णाेऽयदसपुः ॥ ६९॥
िनयानदमयं  केवलं सवदा वयम् ॥ ७०॥
बीजं मायाविनमुं परं ेित कयते ॥ ७१॥
मपूमयं  अादमयातवजतम् ॥ ७२॥
सवावथतं शातं चेयनुभूयते ॥ ७३॥
साताेऽयाशााणां सवापव एव ह ॥ ७४॥
नावातीह नाे माया शातं ेदममम् ॥ ७५॥
वायाराेपताशेषाभासवतिनरासतः ॥ ७६॥
वयमेव परं  पूणमयमयम् ॥ ७७॥
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राम एव परं  राम एव परं तपः ॥ ७८॥
राम एव परं तवं ीरामाे तारकम् ॥ ७९॥
चपूमां ैव सदानदमयम् ॥ ८०॥
ऋतं सयं परं  सवसंसारभेषजम् ॥ ८१॥
 च भुवनं  भूतपरपरा ॥ ८२॥
ाहं चछु चबाधवाः ॥ ८३॥
पतया  केवलं ितभासते ॥ ८४॥
जगपूतयायेतैव ितभासते ॥ ८५॥
वावादभेदेन भावाभावादभेदतः ॥ ८६॥
गुशयादभेदेन ैव ितभासते ॥ ८७॥
इदं  परं  सयं  भुह सः ॥ ८८॥
कालाे  कला  सखं  वयंभम् ॥ ८९॥
एकं  यं  माेहाे  शमादकम् ॥ ९०॥
दाेषाे  गुणाे  दमः शातं वभुः भुः ॥ ९१॥
लाेकाे  गु शयाे  सदाशवः ॥ ९२॥
पूव  परं  शं  शभाशभम् ॥ ९३॥
जीव एव सदा  वयं  सनातनम् ॥ ९४॥
इित साधातकवपवाािन चतनवितः ॥ ९४॥

सदशं करणं समाम् ।

१८ अथ साधातकावशवाािन । (३६)
सववशेषं नेितनेतीित वहाय यदवशयते तदयं  ॥ १॥
जीवभावजगावबाधे यगभं ैवावशयते ॥ २॥
पूणमदः पूणमदं पूणापूणमुदयते ॥ ३॥
पूणय पूणमादाय पूणमेवावशयते ॥ ४॥
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कायाेपाधरयं जीवः कारणाेपाधररः ॥ ५॥
कायकारणतां हवा पूणबाेधाेऽवशयते ॥ ६॥
ततः तमतगीरं न तेजाे न तमततम् ॥ ७॥
अनायमनभयं सकदवशयते ॥ ८॥
सपमनसी भे न कदाचन केनचत् ॥ ९॥
सपजाते गलते वपमवशयते ॥ १०॥
महालयसपाै सां समुपागते ॥ ११॥
अशेषये सगादाै शातमेवावशयते ॥ १२॥
खेदाेासवलासेषु वाकतृतयानया ॥ १३॥
वसपे यं याते समतैवावशयते ॥ १४॥
समता सवभावेषु यासाै सयपरा थितः ॥ १५॥
परमामृतनाी सा समतैवावशयते ॥ १६॥
कालयमुपेवा हीनायाैयबधनैः ॥ १७॥
चतैयनुपेयाः समतैवावशयते ॥ १८॥
सा ह वाचामगयवादसामव शातीम् ॥ १९॥
नैरायसातदशामुपयातेऽवशयते ॥ २०॥
यावावुिने वयं सययतेऽखलम् ॥ २१॥
तावावपरालाेकः परमाैव शयते ॥ २२॥
अयासेन परपदे ाणानां यमागते ॥ २३॥
मनः शममायाित िनवाणमवशयते ॥ २४॥
ेयवतपरयागे वलयं याित मानसम् ॥ २५॥
मानसे वलयं याते कैवयमवशयते ॥ २६॥
यताे वाचाे िनवतते वकपकलनावताः ॥ २७॥
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वकपसयाताेः पदं तदवशयते ॥ २८॥
चाेमैव कलातीह परापरववजतम् ॥ २९॥
सवासवैयं यकपातेऽवशयते ॥ ३०॥
पपपरयागादथपहाणतः ॥ ३१॥
अधानं परं तवमेकं सछयते महत् ॥ ३२॥
सववेदातसातसारं व यथाथतः ॥ ३३॥
वयं मृवा वयं भूवा वयमेवावशयते ॥ ३४॥
अशदमपशमपमययं तथाऽरसं िनयमगधव यत् ॥ ३५॥
अनानतं महतः परं वं तदेव शययमलं िनरामयम् ॥ ३६॥
इित साधातकावशवाािन षंशत् ॥३६॥

अादशं करणं समाम् ।

१९ अथ साधातकफलवाािन । (४०)
स याे ह वै तपरमं ॥ १॥
 वेद ैव भवित ॥ २॥
वदााेित परम् ॥ ३॥
संथाेऽमृतवमेित ॥ ४॥
तरित शाेकमावत् ॥ ५॥
य एवं वेदाहं ाीित स इदं सव भवित ॥ ६॥
स एष वसकृताे वदुकृताे वाैवाभैित ॥ ७॥
तैवाहमीित  णवमनुरन् मरकटयायेन

शररयमुसृय सयासेनैव देहयागं कराेित स कृतकृयाे भवित ॥ ८॥
तमेव ावा वान् मृयुमुखात् मुयते ॥ ९॥
तदेवं वांस इहैवामृता भवत ॥ १०॥
अनानतं महतः परं वं िनचाय तं मृयुमुखामुयते ॥ ११॥
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यावा मुयते जतरमृतवं च गछित ॥ १२॥
यदा पयः पयते वण कतारमीशं पुषं याेिनम् ॥ १३॥
तदा वापुयपापे वधूय िनरनः परमं सायमुपैित ॥ १४॥
एताे वेद िनहतं गुहायां साेऽवाथं वकरतीह साेय ॥ १५॥
भते दयथछते सवसंशयाः ॥ १६॥
ीयते चाय कमाण ते परावरे ॥ १७॥
यथा नः यदमानाः समुेऽतं गछत नामपे वहाय ॥ १८॥
तथा वाामपामुः परापरं पुषमुपैित दयम् ॥ १९॥
ावा तं मृयुमयेित नायः पथा वमुये ॥ २०॥
ताहमित ावा  सपते वम् ॥ २१॥
य य मृताे ानी परमारवसदा ॥ २२॥
परण लयते न तयाेातरयते ॥ २३॥
यवाभमतं वत तयजाेमते ॥ २४॥
असपनशेण छं चमदं यदा ॥ २५॥
सव सवगतं शातं  सपते तदा ॥ २६॥
येषु वेषु सकृतमयेषु च दुकृतम् ॥ २७॥
वसृय यानयाेगेन ायेित सनातनम् ॥ २८॥
घटाकाशमवाानं वलयं वे तवतः ॥ २९॥
स गछित िनरालबं ानालाेकं सनातनम् ॥ ३०॥
तृणाेवबरे भानाै नरनागामरेषु च ॥ ३१॥
यतित तदेवाहमित मवा न शाेचित ॥ ३२॥
सवसाणमाानं वणामववजतम् ॥ ३३॥
पतया पयैव भवित वयम् ॥ ३४॥
तानदमं िनगुणं सयचनम् ॥ ३५॥
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वदवा वानाे पं न बभेित कुतन ॥ ३६॥
वासनां सपरयय मय चावहे ॥ ३७॥
यतित गतेहः साेऽहं ससखाकः ॥ ३८॥
दशनादशने हवा वयं केवलपतः ॥ ३९॥
य अाते कपशादूल  न ववयम् ॥ ४०॥
इित साधातकफलवाािन चवारंशत् ॥४०॥

एकाेनवंशं करणं समाम् ।

२० अथ साधातकवदेहमुवाािन ॥ (७७)

वमु वमुयते ॥ १॥
गुहाथयाे वमुाेऽमृताे भवित ॥ २॥
अथाकामयमानाे याेऽकामाे िनकाम अाकाम अाकामाे न तय

ाणा उामयैव समवलयते ैव सायेित ॥ ३॥
तथाऽह िनवयनी वीके मृता यता शयीतैवमेवेदं शररं

शेतेऽथायमशरराेऽमृतः ाणाे ैव तेज एव ॥ ४॥
अशरराे िनरयाेऽाणाेऽतमाः सदानदमाः स वराट् भवित ॥ ५॥
पृथयस लयत अापाे याेितष लयते याेितवायाै वलयते वायुराकाश

अाकाशमयेवयाण ताेषु तााण भूतादाै वलयते
भूतादमहित वलयते महानये वलयते यमरे वलयतेऽरं
तमस वलयते तमः परे देव एकभवित परता सास सदसत् ॥ ६॥

ाडं ततलाेकाकायपां कारणवं ापयवा ततः
सूां कमेयाण ाणा ानेयायतःकरणचतयं
चैककृय सवाण भाैितकािन कारणे भूतपके संयाेय भूमं जले
जलं वाै विं वायाै वायुमाकाशे चाकाशमहारे चाहारं
महित महदये अयं पुषे मेण वलयते वराट् हरयगभेरा
उपाधवलयापरमािन लयते ॥ ७॥

ारधयवशाेहयभं ायाेपाधिनमुघटाकाशवपरपूणता
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वदेहमुः ॥ ८॥
यदा सवे मुयते कामा येऽय द ताः ॥ ९॥
अथ मयाेऽमृताे भवय  समते ॥ १०॥
वेदातवानसिनताथाः सयासयाेगातयः शसवाः ॥ ११॥
ते लाेकेषु परातकाले परामृताः परमुयत सवे ॥ १२॥
तयाभयानााेजनावभावायूाते वमायािनवृः ॥ १३॥
जीवुपदं या वदेहे कालसाकृते ॥ १४॥
वशयदेहमुवं पवनाेऽपदतामव ॥ १५॥
तततसबभूवासाै यरामयगाेचरम् ॥ १६॥
ययवादनां शूयं  वदां च यत् ॥ १७॥
वानमां वानवदां यदमलाकम् ॥ १८॥
पुषः सासृीनामीराे याेगवादनाम् ॥ १९॥
शवः शैवागमथानां कालः कालैकवादनाम् ॥ २०॥
यसवशासातं यसवदयानुगम् ॥ २१॥
यसव सवगं वत यवं तदसाै थतः ॥ २२॥
यदनुमिनपदं दपकं तेजसामप ॥ २३॥
वानुभूयैकमानं च यवं तदसाै थतः ॥ २४॥
यदेकं चायनेकं च सानं च िनरनम् ॥ २५॥
यसव चायसव च यवं तदसाै थतः ॥ २६॥
िनरानदाेऽप सानदः सास बभूव सः ॥ २७॥
न चेतनाे न च जडाे न चैवास सयः ॥ २८॥
अजममरमनामामेकं पदममलं सकलं च िनकलं च ॥ २९॥
थत इित स तदा नभःवपादप वमलाथितररणेन ॥ ३०॥
यपगतकलनाकलशः वयममलािन पावने पदेऽसाै ॥ ३१॥
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सललकण इवाबुधाै महाा वगलतवासनमेकतां जगाम ॥ ३२॥
संशातदःुखमजडाकमेकसमानदमथरमपेतरजतमाे यत् ॥ ३३॥
अाकाशकाेशतनवाेऽतनवाे महातपदे गलतचलवा भवत ॥ ३४॥
वदेहमु एवासाै वते िनकलाकः ॥ ३५॥
समायगुणाधारमप सवं लयते ॥ ३६॥
वदेहमुाै वमले पदे परमपावने ॥ ३७॥
वदेहमुवषये तन् सवयाके ॥ ३८॥
चनाशे वपाये न कदह वते ॥ ३९॥
न गुणा नागुणात न ीनाीन चैकता ॥ ४०॥
जीवेव सदा मुः कृताथाे वमः ॥ ४१॥
उपाधनाशाैव सायेित िनयम् ॥ ४२॥
शाेण नयेपरमाथः कायमं नयित चापराेात् ॥ ४३॥
ारधनाशाितभासनाश एवं वधा नयित चामाया ॥ ४४॥
अहिनवयनी सपिनवाेकाे जीववजतः ॥ ४५॥
वीके पितततें सपाे नाभमयते ॥ ४६॥
एवं थूलं च सूं च शररं नाभमयते ॥ ४७॥
यानशखवते मयााने सहेतके ॥ ४८॥
नेित नेतीित पवादशरराे भवययम् ॥ ४९॥
व तैजसैव ाेित च ते यः ॥ ५०॥
वरारयगभ ईरेित च ते यः ॥ ५१॥
ाडं चैव पडाडं लाेका भूरादयः मात् ॥ ५२॥
ववाेपाधलयादेव लयते यगािन ॥ ५३॥
तूणीमेव थततूणीं तूणीं सयं न कन ॥ ५४॥
कालभेदं वतभेदं देशभेदं वभेदकम् ॥ ५५॥
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केदं न तयात काप न वते ॥ ५६॥
जीवेरेित वा ेित वेदशााण ाहं वित ॥ ५७॥
इदं चैतयमेवेित अहं चैतयमयप ॥ ५८॥
इित िनयशूयाे याे वैदेही मु एव सः ॥ ५९॥
भूतः शाताा ानदमयः सखी ॥ ६०॥
वछपाे महामाैनी वैदेही मु एव सः ॥ ६१॥
ैवाहं चदेवाहमेवं वाप न चयते ॥ ६२॥
चाेणैव यतेैदेही मु एव सः ॥ ६३॥
चैतयमासंसः वाारामः सखासनः ॥ ६४॥
तयतयः परानदाे वैदेहीमु एव सः ॥ ६५॥
यय पभानं न ाकारमपीह न ॥ ६६॥
अतीतातीतभावाे याे वैदेही मु एव सः ॥ ६७॥
चवृेरतीताे यवृयवभासकः ॥ ६८॥
सववृवहीनाा वैदेही मु एव सः ॥ ६९॥
सवैवाहमाा परमाा पराकः ॥ ७०॥
िनयानदवपाा वैदेहीमु एव सः ॥ ७१॥
जीवाा परमाेित चतासवववजतः ॥ ७२॥
सवसपहीनाा वैदेही मु एव सः ॥ ७३॥
अाेयादहीनाा यकददमाकः ॥ ७४॥
भावाभाववहीनाा वैदेही मु एव सः ॥ ७५॥
ॐकारवायहीनाा सववायववजतः ॥ ७६॥
अवथायहीनाा वैदेही मु एव सः ॥ ७७॥
इित साधातकवदेहमुवाािन ससितः ॥ ७७॥

इयेवं साधातकवादवदेहकैवयतमहा-
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वाायाेरसहम् ॥ १००८॥
वंशं करणं समाम् ।

अथ उपसंहारः ।
वयबधमुगुफाे वेयजकः ।
जगया जानुदेशतूपदेशाेदेशकः ॥
ाैकटदेशाे वनननाभकः ।
जीवुायदहरः वानुभूितकरयः ॥
वसमाधकधदेशः ववपायकधरः ।
फलभूतमहावाफलाे वैदेहमतकः ॥
एवं वादेहातमहावाकलेवरः ।
वतताे िनवशेषाा िपाारायणाेऽयहम् ॥
यहावासातं मुचैकगाेचरम् ।
वासदेवेसंं तं नाैम सवाकं महः ॥

इयुपसंहारः ।
इित ीमपरमहंसपराजकाचाय-
ीवासदेवेसरवतीचरणकमलमकरद-
तृवातरामचेथतेशावाया-
ाेरशताेपिनषसारसह-
भूतााेरसहमहावारावलः सपूणा ॥
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